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Høyesterettsdommer 
 
SkN 17-001 KGJS Tank AS 
Lovstoff: Skatteloven § 6-3, § 8-15 femte ledd og § 14-6. Lov 14.12.2007 nr. 107 avsnitt X 
niende ledd, jf. ellevte ledd. 

Høyesterett: Dom av 15. desember 2016. Saksnr.: HR-2016-2555-A 

Dommere: Dommerne Falch, Matheson, Noer, Matningsdal og Arntzen.  

Ankende part: KGJS Tank AS (advokat Espen Ommedal - til prøve). 

Ankemotpart: Staten v/Sentralskattekontoret for storbedrifter (advokat Morten Søvik). 

Hva saken dreide seg om: Spørsmål om finansunderskudd pådratt av et selskap innenfor 
rederiskatteordningen kunne fremføres mot inntekter innvunnet etter uttreden av 
ordningen, jf. sktl. § 8-15 femte ledd. 

Kort omtale av dommen:  

Saksforholdet: i) Overgang til ny rederibeskatningsordning: KGJS Tank AS benyttet ved 
overgang til ny rederibeskatningsordning i 2007 den såkalte «oppgjørsordning» (i 
motsetning til «basisordningen»). Selskapets ubeskattede skipsfartsinntekter pr. utgangen 
av 2006 ble fastsatt til 469,7 MNOK. Oppgjøret ble etter ordningen gjennomført ved at 
selskapet inntektsførte 111,8 MNOK, som ble fordelt på årene 2010, 2011 og 2012 med 1/3 
på hvert år. Første del på 37,3 MNOK ble inntektsført og skattlagt i 2010. 

ii) Uttreden av rederiskatteordningen: KGJS Tank trådte ut av rederiskatteordningen med 
virkning fra inntektsåret 2011. Etter overgangsreglene skulle hele restbeløpet fra 
overgangen til 2007-ordningen, som utgjorde 74,6 MNOK, inntektsføres i 2011 – som 
medførte en inntekt på 46,6 MNOK etter fradrag for tap. 

Selskapet hadde opparbeidet seg et finansunderskudd på noe i underkant av 91 MNOK i 
perioden 2007-2010, mens det var i rederiskatteordningen. Dette ble ført mot inntekten i 
inntektsåret 2011 – som da ble 0 - og det resterende underskudd – 44,4 MNOK – ble i 
ligningsoppgavene oppført som et fremførbart underskudd. 

iii) Ligning – fravik: I september 2012 varslet Sentralskattekontoret for storbedrifter (SfS) 
selskapet om fravikelse av ligningen. Adgangen til å fremføre finansunderskudd ble antatt 
bortfalt når selskapet trådte ut av rederiskatteordningen. Varselet ble lagt til grunn i 
skattekontorets vedtak av 28. januar 2013, som ble fastholdt i klagevedtak 2. september 
2013. Inntekten for 2011 ble fastsatt til 46,6 MNOK. 

iv) Rettslig overprøving: Skattyter reiste sak, og fikk medhold i Bergen tingrett, som 
«opphevet klagevedtaket som ugyldig» og tilkjente skattyter 408.000 kroner i 
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saksomkostninger. Gulating lagmannsrett kom imidlertid til motsatt resultat og frifant 
Staten v/SfS, som ble tilkjent sakskostnader for tingrett og lagmannsrett med 683.088 
kroner. 

Høyesterett kom til samme resultat som tingretten, nemlig at det ikke forelå noen hjemmel 
til å nekte fremføring av finansunderskuddet mot inntekt som skattlegges etter uttreden av 
rederiskatteordningen. Skattyter ble tilkjent saksomkostninger for lagmannsrett og 
Høyesterett med litt i overkant av en million kroner.  

Høyesteretts syn: i) Det prinsipale spørsmål: Var fremføringsretten for finansunderskudd 
tapt etter uttreden fra rederibeskatningsordningen? KGJS Tank trådte ut av 
rederiskatteordningen og skulle lignes etter skattelovens alminnelige regler fra og med 
inntektsåret 2011.  

Det følger av skatteloven § 14-6, jf. § 6-3 at underskudd kan fremføres mot senere inntekt 
– noe som gjelder uavhengig av hvilken inntektskilde underskuddet knytter seg til. 
Hovedformålet med rederibeskatningsordningen fra 2007 var å innføre skattefrihet for 
rederiinntekter, men samtidig å ha en ordinær beskatning av øvrige inntekter – herunder 
finansinntekter. 

Og Høyesterett var ikke enig med staten i at finansinntekter og kostnader «skal betraktes 
som et eget og særskilt skattegrunnlag». (avsn. 37). Det var ikke støtte i loven – sktl. § 8-
15 – verken i ordlyden eller i forarbeidene for at finansunderskudd skulle bortfalle ved 
uttreden av ordningen. Hovedformålet med 2007-ordningen var å etablere skattefrihet for 
rederiinntekter, men ordinær beskatning av øvrige inntekter – herunder finansinntekter. 
Konklusjonen måtte da bli at adgangen til å fremføre et opparbeidet finansunderskudd på i 
underkant av 91 millioner kroner var i behold og kunne benyttes som fradrag i inntekt ved 
ligningen for inntektsåret 2011. 

ii) Den subsidiære anførsel: Staten anførte subsidiært at skattyter med henvisning til 
overgangsreglene fastsatt i lov 14.12.2007 nr. 107 X niende ledd, jf. ellevte ledd, ikke 
kunne benytte finansunderskuddet til fremføring mot én bestemt innekt, nemlig den inntekt 
som skrev seg fra inntektsoppgjøret ved overgang til rederibeskatningsordnignen fra 2007 – 
det vil si de 74,6 MNOK som ble inntektsført i 2011. Og resultatet ville da for dette år bli det 
samme som Skatteklagenemnda kom til – altså samme inntektsgrunnlag.  

KGJS Tank påsto at den subsidiære anførsel måtte avvises fordi denne anførsel ikke var 
behandlet i ligningsvedtakene.  

Høyesterett tok ikke denne påstand til følge da retten står fritt i å overprøve 
rettsanvendelsen som et ligningsvedtak hviler på, og den subsidiære anførsel bygget på de 
samme privatrettslige disposisjoner som det prinsipale spørsmål omhandlet. 

Også når det gjaldt den materielle side – inntektsfastsettelsen – var Høyesterett enig med 
Staten i at inntekten for 2011 var riktig fastsatt – det vil si at overgangsreglene ved 
lovendring 14.12.2007 nr. 107 avsnitt X niende ledd avskar fradrag i 2011 for 
finansunderskuddet. Når skattyter likevel fikk medhold i at klagevedtaket måtte oppheves, 
hadde dette sin årsak i at det fremgikk av dette at finansunderskuddet ikke kunne fremføres 
mot inntekt i senere inntektsår. Selve inntektsfastsettelsen som klagevedtaket stadfestet 
var altså i og for seg riktig, men ikke de forutsetninger om retten til å fremføre 
finansunderskudd som vedtaket bygget på. Og vedtaket måtte følgelig oppheves på grunn 
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av denne feil. Staten fikk følgelig ikke medhold i sin subsidiære anførsel. 

Ved nytt vedtak må SfS legge samme inntektsgrunnlag til grunn, men det må altså fremgå 
av vedtaket at det ikke innebærer noe tap av fremføringsretten for finansunderskudd for 
senere inntektsår.  – Det var altså en fundamental feil i de forutsetninger klagevedtaket 
bygget på – en feil som kostet staten litt over en million kroner i saksomkostninger for 
lagmannsrett og Høyesterett.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Referentens kommentarer: 1) Det prinsipale spørsmål – fremføringsretten: Spørsmålet i 
denne sak var som nevnt om finansunderskuddet opparbeidet mens KGJS var omfattet av 
rederibeskatningsordningen, kunne fremføres etter de alminnelige regler etter at selskapet 
trådte ut av denne ordningen og gikk over til å bli skattlagt etter ordinære regler i 2011 (se 
avsn. 24). Jeg synes det er lett å følge Høyesteretts syn om at finansunderskudd må kunne 
«fremføres mot, og fradras i, alle skattepliktige inntekter» med utgangspunkt i de 
alminnelige reglene om underskuddsfremføring i sktl. § 14-6, jf. § 6-3. Det er for en 
utenforstående ikke så lett å følge skatteetatens synspunkter om at retten til å fremføre 
finansunderskudd – som ikke omfattes av de særskilte rederibeskatningsregler – skulle falle 
bort ved uttreden av rederibeskatningsordningen i 2011. Som det fremgår av dommen 
foreligger det ikke noe klart hjemmelsgrunnlag for dette. At Høyesterett landet på full 
fremføringsrett for finansunderskuddet, var derfor ikke overraskende. 

2) Det subsidiære spørsmål – fremføring av finansunderskuddet mot inntektsoppgjøret ved 
overgang til 2007-ordningen – inntektsføringen av 74,6 millioner kroner i 2011: Det er ikke 
overraskende at staten i prinsippet fikk medhold på dette punkt. Det fremgår av 
overgangsreglene ved overgang til ny rederibeskatningsordning i 2007 – avsnitt X niende 
ledd – at finansunderskudd ikke kan benyttes i den delen av inntektsoppgjøret som 
skattlegges etter at selskapet trådte ut av rederiskatteordningen (avsnitt 47).  

Det som kan virke litt overraskende er at et vedtak som i prinsippet er riktig, likevel ble 
opphevet. Som det fremgår av dommen var dette knyttet til en forutsetning om at 
finansunderskuddet ikke kunne fremføres etter uttreden fra rederibeskatningsordningen. 
Slik jeg leser dommen var dette en del av selve vedtaket, og dette måtte derfor oppheves 
dersom skattyter skulle få benyttet retten til å fremføre finansunderskuddet. På denne 
bakgrunn må staten sies å ha tapt også dette spørsmål – selv om selve inntektsfastsettelsen 
i 2011 i og for seg var korrekt. 

Syv. 

 
(1) Dommer Falch: Saken gjelder spørsmål om finansunderskudd opparbeidet innenfor den 
særskilte rederiskatteordningen kan fremføres mot inntekt etter at selskapet har trådt ut av 
ordningen. 
 
(2) Rederiskatteordningen ble innført i skatteloven 1911 § 51A med virkning fra inntektsåret 
1996. I korthet gikk den ut på at for selskaper som ble lignet under ordningen, ble skattleggingen 
av skipsfartsinntekter utsatt til utbytte ble utdelt eller selskapet trådte ut av ordningen. Netto 
finansinntekter ble imidlertid beskattet løpende, og finansunderskudd kunne fra 2000 fremføres 
mot senere finansinntekt. Fra inntektsåret 2000 har reglene fulgt av skatteloven 1999 § 8-10 
følgende. 
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(3) KGJS Tank AS trådte inn i rederiskatteordningen i 2004. 
 
(4) Med virkning fra inntektsåret 2007 ble reglene endret, slik at skipsfartsinntektene ble gjort 
endelig skattefrie. Finansinntekter og -kostnader skulle i hovedsak behandles som tidligere. 
 
(5) For selskaper som gikk over fra 1996- til 2007-ordningen, skulle det foretas et oppgjør av de 
ubeskattede inntektene mv. som selskapet hadde opparbeidet innenfor 1996-ordningen. Reglene 
for dette inntektsoppgjøret fulgte opprinnelig av endringslov nr. 107 for 2007 avsnitt X. Etter 
Høyesteretts plenumsdom inntatt i Rt-2010-143 ble reglene endret ved lov nr. 41 og nr. 72 for 
2010 («overgangsreglene») avsnitt X. Selskapene kunne da velge mellom et oppgjør etter den 
såkalte «basisordningen», som utsatte skattleggingen på omtrent samme vilkår som tidligere, og 
«oppgjørsordningen», hvor det ble beregnet et inntektsoppgjør som på gunstige vilkår skulle 
skattlegges over tre år. 
 
(6) KGJS Tank AS fortsatte i den nye rederiskatteordningen fra 2007 og valgte 
oppgjørsordningen. 
 
(7) Selskapets ubeskattede skipsfartsinntekter ved utløpet av 2006 ble fastsatt til 469 672 103 
kroner. Oppgjøret ble gjennomført ved at selskapet inntektsførte 111 826 697 kroner som ble 
fordelt på årene 2010, 2011 og 2012 i tre like deler. Den første tredjedelen, 37 275 566 kroner, 
ble inntektsført og beskattet i 2010. 
 
(8) KGJS Tank AS trådte ut av rederiskatteordningen med virkning fra inntektsåret 2011. Av 
overgangsreglene fulgte at hele restbeløpet fra overgangen til 2007-ordningen, 74 551 133 
kroner, måtte inntektsføres i 2011, noe selskapet gjorde. Hensyntatt et tap på driften i 2011, ble 
inntekten det året 46 562 889 kroner. 
 
(9) Selskapet hadde - mens det var i rederiskatteordningen, i årene 2007 til 2010 - opparbeidet et 
ubenyttet finansunderskudd på 90 958 853 kroner. I selvangivelsen for 2011 førte selskapet den 
delen av dette beløpet som tilsvarte inntekten, 46 562 889 kroner, til fradrag, slik at 
nettoinntekten ble null. Resten av finansunderskuddet, 44 395 964 kroner, fremførte selskapet til 
senere inntektsår. 
 
(10) I varsel 12. september 2012 om fravikelse av selvangivelsen for 2011, la 
Sentralskattekontoret for storbedrifter til grunn at adgangen til å fremføre finansunderskudd 
opparbeidet innenfor rederiskatteordningen - de 90 958 853 kronene - falt bort når selskapet 
trådte ut av ordningen. Kontoret begrunnet resultatet i skatteloven § 8-15 femte ledd. Det førte til 
at inntekten i 2011 ble satt til de nevnte 46 562 889 kronene, noe kontoret fastholdt i vedtak 28. 
januar 2013. 
 
(11) Etter at selskapet hadde klaget, fastholdt Skatteklagenemnda 2. september 2013 
sentralskattekontorets vedtak. 
 
(12) Selskapet saksøkte staten for Bergen tingrett med krav om at ligningen for inntektsåret 2011 
er ugyldig. Tingretten avsa dom 3. februar 2015 med denne domsslutningen: 
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«1. Skatteklagenemndas vedtak vedrørende ligningen for KGJS Tank AS for inntektsåret 
      2011 oppheves som ugyldig. 
  2. Saksøker tilkjennes sakens omkostninger med 408.000 - firehundreogåttetusen – innen 
      14 - fjorten - dager fra dommens forkynnelse.» 

 
(13) Tingretten kom til at selskapet hadde fremføringsretten i behold, idet verken § 8-15 femte 
ledd eller § 8-17 annet ledd ga hjemmel for å nekte fremføring av finansunderskuddet til 
inntektsåret 2011 og senere. Staten hadde subsidiært anført at overgangsreglene avsnitt X niende 
ledd avskar fremføring av underskuddet mot den særskilte inntektsposten på 74 551 133 kroner 
som utgjorde resten av oppgjøret ved overgangen til 2007-ordningen. Tingretten kom til at avsnitt 
X niende ledd «trolig» avskjærer fremføring mot den inntektsposten, men gikk ikke nærmere inn 
på anførselen fordi temaet ikke er omhandlet i Skatteklagenemndas vedtak. 
 
(14) Staten anket dommen til Gulating lagmannsrett som avsa dom 24. februar 2016 med denne 
domsslutningen: 
 

«1. Staten v/Sentralskattekontoret for storbedrifter frifinnes. 
  2. I sakskostnader for lagmannsretten betaler KGJS Tank AS kroner 420 507 – kroner 
      firehundreogtjuetusenfemhundreogsju - til staten v/Sentralskattekontoret for 
      storbedrifter. 
  3. I sakskostnader for tingretten betaler KGJS Tank AS kroner 262 581 – kroner 
      tohundreogsekstitotusenfemhundreogåttién - til staten v/Sentralskattekontoret for 
      storbedrifter. 
  4. Oppfyllelsesfristen er 2 - to - uker fra forkynnelse av dommen.» 

 
(15) Lagmannsretten ga staten medhold i at skatteloven § 8-15 femte ledd avskar retten til å 
fremføre finansunderskuddet etter at selskapet hadde trådt ut av rederiskatteordningen. Da ble det 
ikke nødvendig for lagmannsretten å gå inn på statens subsidiære anførsel knyttet til 
overgangsreglene avsnitt X niende ledd. 
 
(16) KGJS Tank AS har anket dommen til Høyesterett og gjort gjeldende at skatteloven § 8-15 
femte ledd ikke avskjærer selskapets rett til å fremføre finansunderskuddet til fradrag i inntekt 
som skattlegges etter uttreden av rederiskatteordningen. Anførselen er i hovedsak begrunnet i 
lovens ordlyd, særlig sett i lys av tidligere lovgivning, lovens system og reelle hensyn. 
Fremføringsretten følger da av skatteloven § 14-6, jf. § 6-3. 
 
(17) Selskapet gjør gjeldende at statens subsidiære anførsel, knyttet til overgangsreglene avsnitt 
X niende ledd, må avvises fordi den utgjør et annet krav og knytter seg til en annen inntektspost 
enn Skatteklagenemndas vedtak bygger på. Dersom anførselen ikke avvises, gjør selskapet 
gjeldende at bestemmelsen ikke får anvendelse på denne situasjonen, og derfor ikke er til hinder 
for at finansunderskuddet avregnes mot den aktuelle inntektsposten. 
 
(18) KGJS Tank AS har fremsatt denne påstanden: 
 

«1. Ligningen av KGJS Tank AS for inntektsåret 2011 oppheves. 
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  2. Ankemotpartens subsidiære anførsel må prinsipalt avvises og subsidiært forkastes. 
  3. KGJS Tank AS tilkjennes saksomkostninger for tingrett, lagmannsrett og Høyesterett.» 

 
(19) Staten ved Sentralskattekontoret for storbedrifter har tatt til motmæle og gjort gjeldende 
at lagmannsrettens dom er riktig. § 8-15 femte ledd skal forstås slik at adgangen til å fremføre 
tidligere finansunderskudd avskjæres fra det tidspunkt selskapet trer ut av rederiskatteordningen. 
Finansinntekter og -kostnader opparbeidet innenfor ordningen, er et eget og særskilt 
inntektsgrunnlag som bare kan samordnes med andre inntekter når § 8-15 annet ledd tillater det. 
Tolkningen støttes særlig av bestemmelsens ordlyd og sammenhengen i regelverket. 
 
(20) Subsidiært gjør staten gjeldende at overgangsreglene avsnitt X niende ledd, jf. ellevte ledd, 
under enhver omstendighet hindrer at finansunderskuddet kan benyttes til å redusere den delen av 
den skattepliktige inntekten i 2011 som omfatter inntektsoppgjøret ved overgangen til 2007-
ordningen. Resultatet blir da, for så vidt gjelder ligningen for 2011, den samme som 
Skatteklagenemnda kom til. Anførselen kan ikke avvises, idet den knytter seg til samme 
privatrettslige disposisjon som Skatteklagenemnda behandlet, jf. Rt-2010-999 avsnitt 51. 
 
(21) Staten ved Sentralskattekontoret for storbedrifter har fremsatt denne påstanden: 
 

«1. Anken forkastes. 
  2. Staten v/Sentralskattekontoret for storbedrifter tilkjennes sakskostnader for Høyesterett.» 

 
(22) Jeg har kommet til samme resultat som tingretten. 
 
(23) Fordi KGJS Tank AS hadde trådt ut av rederiskatteordningen, skal selskapet fra og med 
inntektsåret 2011 lignes etter skattelovens alminnelige regler. Av skatteloven § 14-6, jf. § 6-3, 
følger at selskapet ved ligningen har rett til fradrag i inntekten for underskudd opparbeidet i et 
tidligere år. Det spiller ingen rolle hvilken inntektskilde underskuddet knytter seg til. 
Utgangspunktet er derfor at selskapet ved ligningen av inntektsåret 2011 hadde rett til å fradra det 
finansunderskuddet selskapet hadde opparbeidet i 2007 til 2010. 
 
(24) Finansunderskuddet er opparbeidet i inntektsår hvor selskapet ble lignet etter de særlige 
rederiskattereglene i § 8-10 følgende. Reglene bygger på skattelovens alminnelige regler så langt 
de særlige reglene ikke sier noe annet, jf. Rt-2004-1105 avsnittene 45 og 46. Spørsmålet er derfor 
om de særlige rederiskattereglene fastsetter en annen løsning enn den som følger av de 
alminnelige reglene i § 14-6, jf. § 6-3. 
 
(25) Skatteklagenemndas vedtak bygger på at en annen løsning følger av § 8-15 femte ledd. § 8-
15 har overskriften «[f]astsettelse av skattepliktig inntekt for selskap innenfor ordningen». Til 
sammenligning har § 8-14 overskriften «[i]nntreden i ordningen» og § 8-17 overskriften 
«[u]ttreden av ordningen». § 8-15 første ledd inneholder rederiskattereglenes hovedregel: 
 

«Selskap innenfor ordningen er fritatt for skatteplikt på alminnelig inntekt med de unntak som 
følger av annet til åttende ledd.» 
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(26) På samme måte som bestemmelsens overskrift, trekker formuleringen i første ledd i retning 
av at både hovedregelen om skattefrihet og unntakene i annet til åttende ledd får anvendelse på 
selskaper som er i rederiskatteordningen - ikke på selskaper som har trådt ut, slik KGJS Tank AS 
hadde gjort i 2011. 
 
(27) Det finansunderskuddet som selskapet opparbeidet i 2007 til 2010, er beregnet etter § 8-15 
annet til fjerde ledd, som fastslår at finansinntekter oppstått innenfor rederiskatteordningen, 
skattlegges etter hvert som de oppstår. Til løpende fradrag kommer kostnader som etter en 
beregning anses å knytte seg til finansinntektene. Fradrag blir ikke gitt for finanskostnader som 
anses å knytte seg til de skattefrie skipsfartsinntektene. 
 
(28) § 8-15 femte ledd fastslår så: 
 

«Underskudd fastsatt etter reglene i annet til fjerde ledd kommer ikke til fradrag i inntekt 
fastsatt etter § 8-14 tredje til femte ledd, men kan fremføres mot senere inntekt fastsatt etter 
annet til fjerde ledd og sjuende ledd etter reglene i § 14-6.» 

 
(29) Henvisningen til § 8-14 tredje ledd innebærer at gevinst ved inntektsoppgjøret som foretas 
ved selskapets inntreden i rederiskatteordningen, og som med hjemmel i syvende ledd skulle 
føres på gevinst- og tapskonto etter § 14-45, skjermes mot - det vil si ikke reduseres med - de 
finansunderskudd selskapet pådrar seg innenfor ordningen. På tilsvarende måte skjermes inntekt 
som etter § 8-14 fjerde og femte ledd oppstår ved visse realisasjoner til selskap innenfor 
ordningen. Skjermingen finner sted mens selskapet er i rederiskatteordningen. Siste del av § 8-15 
femte ledd åpner for at finansunderskudd opparbeidet innenfor ordningen kan fremføres mot 
senere finansinntekt opparbeidet innenfor ordningen etter annet til fjerde ledd, og mot 
inntektspåslag som følge av høy egenkapitalandel, også innenfor ordningen, etter syvende ledd. 
 
(30) Det kan etter dette utledes av ordlyden at § 8-15 femte ledd regulerer skattleggingen av 
selskaper innenfor rederiskatteordningen. Overskriften og ordlyden i første ledd taler som nevnt 
for det, og femte ledd gir ingen pekepinn om at den regulerer ligningen av selskaper som har trådt 
ut av ordningen. Spørsmålet er ikke berørt i lovforarbeidene. De gir derfor ikke holdepunkter for 
en annen løsning enn den som følger av ordlyden. 
 
(31) Selskapenes uttreden av rederiskatteordningen reguleres av § 8-17. Dens hovedinnhold er å 
fastsette de skattemessige verdiene på eiendelene og gjelden, til bruk ved senere skattlegging. 
Bestemmelsen inneholder imidlertid ingen regel om at finansunderskudd opparbeidet innenfor 
ordningen, bortfaller ved uttreden. 
 
(32) Skatteklagenemnda bygget sin tolkning av § 8-15 femte ledd på hvordan den ble forstått 
under den tidligere rederiskatteordningen av 1996. Nemnda fremholdt at bestemmelsen - som da 
sto i § 8-15 annet ledd niende punktum - ble forstått slik at den avskar adgangen til å fremføre 
finansunderskudd etter at selskapet trådte ut av ordningen. 
 
(33) Jeg er ikke enig i at dette fulgte av bestemmelsen. Den gang fastslo § 8-17 annet ledd at det 
ved uttreden skulle foretas et inntektsoppgjør av den utsatte skattefordelen. I det oppgjøret ble 
tapet som et finansunderskudd representerte, automatisk tatt hensyn til fullt ut, se Woldbeck, 
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Rederibeskatning i praksis (2006) sidene 364 og 445. Konsekvensen var at det ikke fantes noe 
underskudd å fremføre; det ble godskrevet selskapet i oppgjøret. Spørsmålet som denne saken 
reiser, om § 8-15 femte ledd gir hjemmel for å nekte underskuddet fremført etter uttreden, oppsto 
derfor ikke tidligere. Det er nytt under rederiskatteordningen av 2007 og er, som nevnt, ikke 
omtalt i lovforarbeidene. 
 
(34) Lovgiver tok derimot stilling til et likeartet tilfelle ved vedtakelsen av 2007-ordningen. 
Overgangsreglene avsnitt X fjerde ledd fastslår at finansunderskudd opparbeidet i 1996-
ordningen kunne fremføres mot inntekt oppstått under 2007-ordningen, i den grad 
inntektsoppgjøret ga et tap. Begrunnelsen var at «selskapet ellers ikke vil få benyttet det 
fremførbare finansunderskuddet», se Ot.prp.nr.1 (2007-2008) side 31. Selv om situasjonen er en 
litt annen, taler begrunnelsen - å sikre at underskuddet kan benyttes - mot å tolke § 8-15 femte 
ledd slik at fremføringsadgangen bortfaller. 
 
(35) Det er riktig som Skatteklagenemnda pekte på, at en adgang til å fremføre finansunderskudd 
opparbeidet innenfor rederiskatteordningen til fradrag i inntekter innvunnet etter uttreden, vil gi 
skattyter mulighet til å bruke underskuddet på flere inntekter enn finansinntektene. Men denne 
utvidete bruken av finansunderskuddet skyldes utelukkende at skattegrunnlaget utvides etter 
uttreden; da blir også skipsfartsinntektene skattepliktige. Utgangspunktet i § 14-6, jf. § 6-3 er, 
som allerede nevnt, at et tidligere pådratt underskudd kan fremføres mot, og fradras i, alle 
skattepliktige inntekter. Jeg kan ikke se at formålet med § 8-15 femte ledd har vært å fravike 
dette utgangspunktet slik at enhver fremføringsrett avskjæres ved uttreden. 
 
(36) Slik jeg ser det, har hovedformålet med de særskilte reglene om rederibeskatning vært å 
underlegge skipsfartsinntektene, med tilhørende kostnader, særskilte og gunstige regler; fra 1996 
utsatt skattlegging og fra 2007 skattefritak. Når det derimot gjelder selskapenes øvrige inntekter - 
finansinntektene - med tilhørende kostnader, har hovedformålet vært å skattlegge dem på vanlig 
måte, og så langt som mulig i samsvar med skattelovens alminnelige regler. Det 
finansunderskuddet som denne saken gjelder, knytter seg ikke til selskapets skipsfartsinntekter. 
Da kan jeg ikke se at det vil stride mot rederiskattereglenes formål å tillate selskapet å fremføre 
dette underskuddet, med sikte på å bruke det mot senere skattepliktige inntekter. 
 
(37) Jeg er derfor ikke enig med staten i at finansinntekter med tilhørende kostnader som er 
opptjent innenfor rederiskatteordningen, i denne sammenhengen skal betraktes som et eget og 
særskilt skattegrunnlag. At opparbeidete finansunderskudd skal bortfalle ved selskapets uttreden 
av ordningen, har etter min mening verken støtte i ordlyden i § 8-15, i forarbeidene eller i 
lovformålet. 
 
(38) På denne bakgrunn er jeg kommet til at for selskaper som har trådt ut av 
rederiskatteordningen, fastsetter ikke den særlige regelen i skatteloven § 8-15 femte ledd en 
løsning som fraviker de alminnelige reglene i § 14-6, jf. § 6-3. Det betyr at KGJS Tank AS' rett 
til å fremføre sitt opparbeidete finansunderskudd på 90 958 853 kroner til fradrag ved ligningen 
av inntektsåret 2011, var i behold. 
 
(39) Jeg går så over til å behandle statens subsidiære anførsel. 
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(40) Anførselen går ut på at finansunderskuddet ikke kan fremføres mot én bestemt inntekt; 
nemlig KGJS Tank AS' inntektsoppgjør ved overgangen til 2007-ordningen. Av dette oppgjøret 
ble, som nevnt, 74 551 133 kroner inntektsført i 2011. Dersom den subsidiære anførselen fører 
frem, vil selskapets skatt bli som fastsatt i ligningen, fordi selskapet ikke hadde andre inntekter i 
2011 å fremføre underskuddet mot. Men underskuddet til videre fremføring må endres. 
Ligningsvedtaket bygger på at intet underskudd kan fremføres til 2012. Men dersom ingen del av 
underskuddet brukes i 2011, skal underskuddet til videre fremføring - i tråd med det jeg allerede 
har fastslått - være 90 958 853 kroner. 
 
(41) KGJS Tank AS har påstått at statens subsidiære anførsel skal avvises fordi den ikke er 
behandlet i ligningsvedtakene. 
 
(42) Domstolene står ved prøvingen av ligningsvedtak fritt i sin rettsanvendelse. Men fordi 
domstolene ikke skal opptre som ligningsorgan, er forutsetningen at domstolene prøver de samme 
privatrettslige disposisjonene som ligningsmyndighetene gjorde, jf. Rt-2010-999 avsnitt 51, First 
Securities. I dette tilfellet bygger ligningsvedtaket og statens subsidiære anførsel på samme 
privatrettslige disposisjoner, nemlig at KGJS Tank AS innenfor rederiskatteordningen hadde 
opparbeidet både et ubrukt finansunderskudd og ubeskattede skipsfartsinntekter. 
 
(43) Som jeg allerede har pekt på, er rettsvirkningen av at statens subsidiære anførsel fører frem, 
mindre inngripende for KGJS Tank AS enn den vedtaket fastslo. Når det er tilfellet, skal 
anførselen ikke avvises. Domstolenes avgjørelse av anførselen vil da bero på rettsanvendelse 
innenfor de rammer ligningsvedtaket trekker opp. 
 
(44) Overgangsreglene fastsetter i avsnitt X regler for selskaper som i 2006 ble lignet etter den 
særskilte rederiskatteordningen, og som i 2007 fortsatt skulle lignes etter ordningen. For slike 
selskaper skulle det foretas et inntektsoppgjør som skattlegges på særskilt fastsatte måter. Avsnitt 
X niende ledd fastslår: 
 

«Underskudd fastsatt etter reglene i skatteloven § 8-15 annet til fjerde ledd kommer ikke til 
fradrag i inntekt fastsatt etter femte, åttende, ellevte eller tolvte ledd.» 

 
(45) Underskudd etter § 8-15 annet til fjerde ledd er finansunderskudd pådratt innenfor 
rederiskatteordningen. KGJS Tank AS' finansunderskudd på 90 958 853 kroner er pådratt 
innenfor ordningen og reguleres derfor av bestemmelsen. 
 
(46) De inntektene som avsnitt X niende ledd skjermer mot fradrag, er inntekter som fastsettes 
etter blant annet avsnitt X ellevte ledd. Den regulerer gjennomføringen av inntektsoppgjøret 
fastsatt per 1. januar 2007 for de selskaper som valgte oppgjørsordningen. Henvisningen til 
avsnitt X ellevte ledd må derfor forstås slik at dette oppgjøret skal skjermes mot - det vil si ikke 
reduseres med - finansunderskudd opparbeidet innenfor rederiskatteordningen, se Prp. 1 LS 
(2010-2011) side 264. Siste setning i avsnitt X ellevte ledd lyder: 
 

«Ved uttreden av ordningen, jf. skatteloven § 8-17 første ledd a og b, og ved likvidasjon skal 
eventuell gjenstående ubeskattet gevinst etter annet punktum tas til inntekt i uttredelsesåret.» 

 



Skattenytt nr. 1/2017 

10 
 

(47) Henvisningen til avsnitt X ellevte ledd omfatter også denne setningen, som innebærer at 
skjermingen av inntektsoppgjøret videreføres etter at selskapet har trådt ut av 
rederiskatteordningen. Det betyr at den delen av inntektsoppgjøret som skattlegges etter at 
selskapet er trådt ut av ordningen, ikke skal reduseres med de finansunderskudd som selskapet 
hadde opparbeidet innenfor ordningen, og tatt med seg ut av den. 
 
(48) For KGJS Tank AS innebærer dette at ved ligningen av inntektsåret 2011, kommer det 
opparbeidete finansunderskuddet på 90 958 853 kroner ikke til fradrag i de 74 551 133 kronene 
som da ble inntektsført, og som utgjør resten av oppgjøret ved overgangen til 
rederiskatteordningen av 2007. Staten får derfor medhold i sin subsidiære anførsel. 
 
(49) Selv om selskapets skatt for 2011 av den grunn blir som fastsatt i ligningsvedtaket, må 
vedtaket oppheves. Årsaken er at selskapet har vunnet frem med at finansunderskuddet skal 
fremføres til senere inntektsår, noe vedtaket avskar. 
 
(50) KGJS Tank AS har etter dette vunnet saken i det vesentlige. At staten vant frem med sin 
subsidiære anførsel får bare en periodiseringseffekt som relativt sett har mindre økonomisk 
betydning. Tyngdepunktet i saken har dessuten ligget i det spørsmålet selskapet vant frem med. 
Staten ved Sentralskattekontoret for storbedrifter skal da i samsvar med hovedregelen i 
tvisteloven § 20-2 første ledd, jf. annet ledd, erstatte selskapets sakskostnader for alle instanser. 
 
(51) Kostnadene for tingretten er fastsatt i tingrettens dom, som jeg ikke har innvendinger mot. 
Selskapet har fremlagt kostnadsoppgave for behandlingen i lagmannsretten på 420 000 kroner og 
for behandlingen i Høyesterett på 566 162 kroner, hvor 8 462 kroner er utlegg. Med tillegg av 
rettsgebyret i Høyesterett på 30 750 kroner, er kravet samlet 1 016 912 kroner. Jeg har ikke 
innvendinger til oppgavene. 
 
(52) Jeg stemmer for denne 
 

dom: 
 

1. Tingrettens dom stadfestes. 
2. I sakskostnader for lagmannsretten og Høyesterett betaler staten ved Sentralskattekontoret for 

storbedrifter til KGJS Tank AS 1 016 912 - enmillionogsekstentusennihundreogtolv - kroner 
innen 2 - to - uker fra forkynnelsen av denne dom. 

 
(53) Dommer Arntzen: Jeg slutter meg til førstvoterendes konklusjon og kan i det vesentlige 
også slutte meg til hans begrunnelse i tilknytning til statens prinsipale anførsel. Når det gjelder 
statens subsidiære anførsel, er jeg enig i førstvoterendes syn på avvisningsspørsmålet. Jeg har 
imidlertid funnet det materielle spørsmålet om begrenset fremføringsrett av underskudd 
opparbeidet under 2007-ordningen mer tvilsomt, og vil i den forbindelse bemerke følgende: 
 
(54) Skatteloven § 6-3 første ledd tillater samme skattyter å samordne inntekter og utgifter fra 
ulike virksomheter. Denne samordningsregelen bygger på prinsippet om en «allmenn 
inntektsskatt», jf. Zimmer, Lærebok i skatterett, 7. utgave side 232-233. I Sentralskattekontorets 
veiledende uttalelse 3. januar 2011 om beskatningen etter uttreden av 
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rederibeskatningsordningen, uttales det at «restsaldoen ved uttreden anses som alminnelig 
inntekt» med den konsekvens at også denne inntektsposten kan anvendes til inntektsutjevning via 
konsernbidragsreglene. 
 
(55) Hvis et underskudd som fremføres etter skatteloven § 14-6 første ledd likevel ikke tillates 
fradragsført mot restsaldoen ved uttreden, vil det etter omstendighetene være nødvendig å 
gjennomføre et «dobbelt bokholderi» ved samordningen av skattepliktige inntekter og 
fradragsberettigede utgifter. Ligningsmyndighetene aksepterer nemlig at alle kostnader pådratt 
etter uttreden kan fradragsføres mot restsaldoen på oppgjørskontoen. Det fremførbare 
underskuddet vil derimot bare kunne føres til fradrag mot inntekter som oppstår etter uttreden. 
Avhengig av disse inntektenes størrelse, vil en slik begrenset fradragsrett også utfordre § 14-6 
første ledd om at underskudd fra tidligere år skal være fratrukket i sin helhet før det gis fradrag 
for underskudd i et senere år. Innenfor petroleumsskatteretten er det med støtte i forarbeidene 
etablert en ligningspraksis som innebærer at selskapene kan reservere underskudd i sokkelinntekt 
til senere fremføring i overskudd fra slik virksomhet, jf. Ot.prp.nr.86 (2000-2001) side 36. Denne 
ordningen, som har sin bakgrunn i at sokkelinntekten skattes med en høyere skattesats enn 
inntekten fra landbasert virksomhet, er i skattyternes favør. 
 
(56) Spørsmålet i vår sak er om overgangsreglene til rederiskatteordningen av 2007 fraviker 
skattelovens alminnelige prinsipper for samordning og underskuddsfremføring etter uttreden av 
rederiskatteordningen. 
 
(57) Førstvoterende har begrunnet sitt syn med overgangsreglene av 25. juni 2010 nr. 41 avsnitt 
X niende ledd, som blant annet viser til det nye ellevte ledd. Endringene i overgangsreglene som 
fant sted i 2010 var foranlediget av Høyesteretts plenumsdom inntatt i Rt-2010-143 
(rederibeskatningsdommen). Oppgjørsordningen ble gjort valgfri og dessuten mer gunstig for 
skattyter. Jeg har da vanskelig for å se at lovgiver ved denne lovendringen - uten nærmere 
begrunnelse - samtidig mente å begrense den alminnelige samordnings- og fremføringsretten etter 
uttreden. 
 
(58) Etter mitt syn er det vel så nærliggende å se nærmere på de opprinnelige overgangsreglene 
til rederiskatteordningen av 2007. 
 
(59) Slik førstvoterende har redegjort for, fremgår det uttrykkelig av skatteloven § 8-15 femte 
ledd at så lenge selskapet er innenfor rederiskatteordningen kan finanskostnader ikke 
fradragsføres i eller fremføres mot gevinsten ved inntektsoppgjøret som foretas ved selskapets 
inntreden i rederiskatteordningen. For å unngå doble fradrag ved uttreden fra 1996 ordningen, var 
det den gang ikke adgang til å fremføre finansunderskuddet etter uttreden. Av overgangsreglene 
14. desember 2007 nr. 107 avsnitt X niende ledd fremgår det at finansunderskudd opparbeidet 
innenfor 2007-ordningen ikke kommer til fradrag «i inntekt fastsatt etter annet, tredje og åttende 
ledd». Dette er en generell bestemmelse, som etter sin ordlyd ikke er begrenset til å gjelde 
innenfor ordningen. Jeg kan heller ikke se at en slik begrensning følger av bestemmelsens 
henvisning til «annet ledd». Annet ledd sier at inntektsoppgjøret fra 1996-ordningen skal føres på 
en egen oppgjørskonto, som må inntektsføres med minst 10 prosent per år, fra og med 
inntektsåret 2007. Også sjette ledd om uttreden omhandler beskatning av denne oppgjørskontoen, 
jf. henvisningen til «ubeskattet gevinst etter annet og tredje ledd». Det er 
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periodiseringstidspunktet for beskatningen av gjenstående inntekt «i uttredelsesåret» - ikke 
inntektsfastsettelsen - som reguleres her. 
 
(60) Overgangsgangsregelen i avsnitt X niende ledd kom inn under stortingsbehandlingen og var 
foranlediget av et brev fra Finansdepartementet om behov for oppretting av ulike feil i 
skatteloven. I departementets kortfattede begrunnelse for den aktuelle bestemmelsen i niende 
ledd, vises det til at det ikke fremgår av proposisjonsteksten at det skal gjøres endringer i 
«prinsippene for samordning av underskudd på finansinntekter med øvrige inntekter», jf. 
Innst.O.nr.1 (2007-2008) Vedlegg 1. Selv om problemstillingen knyttet til de doble fradrag ikke 
gjør seg gjeldende for underskudd opparbeidet under 2007-ordningen, er det ikke unaturlig å 
tolke omtalen av de tidligere samordningsprinsippene til også å omfatte bruken av det 
fremførbare underskuddet mot oppgjørskontoen - det vil si mot inntektsoppgjøret som fastsettes 
ved overgangen fra 1996- til 2007-ordningen - etter uttreden. Dette kunne imidlertid med fordel 
ha kommet klarere frem i både lovtekst og forarbeider. 
 
(61) Uklarheten er langt på vei avhjulpet i ordlyden til overgangsreglene av 25. juni 2010. Som 
førstvoterende redegjør for, viser avsnitt X niende ledd nå til det nye ellevte ledd, som både har 
regler om gjennomføringen av den valgfrie oppgjørsordningen og en avsluttende setning om at 
gjenstående ubeskattet gevinst på oppgjørskontoen skal tas til inntekt i uttredelsesåret. 
 
(62) Selv om jeg synes forholdet til skattelovens alminnelige regler om samordnings- og 
fremføringsrett er problematisk, er jeg blitt stående ved at overgangsreglenes ordlyd og 
forhistorie taler for at finansunderskuddet opparbeidet innenfor ordningen ikke kan fremføres mot 
den gjenstående delen av oppgjørskontoen etter uttreden. Jeg kan på denne bakgrunn slutte meg 
til førstvoterendes konklusjon også hva gjelder statens subsidiære anførsel. 
 
(63) Dommer Matheson: Jeg er i det vesentlige og i resultatet enig med førstvoterende, dommer 
Falch. 
 
(64) Dommer Noer: Likeså. 
 
(65) Dommer Matningsdal: Likeså. 
 
(66) Etter stemmegivningen avsa Høyesterett denne 
 

dom: 
 

1. Tingrettens dom stadfestes. 
2. I sakskostnader for lagmannsretten og Høyesterett betaler staten ved Sentralskattekontoret 

for storbedrifter til KGJS Tank AS 1 016 912 - enmillionogsekstentusennihundreogtolv - 
kroner innen 2 - to - uker fra forkynnelsen av denne dom. 
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Lagmannsrettsdommer 
 
SkN 17-002 Spørsmål om omklassifisering av uttak fra AS 
 
Lovstoff: Skatteloven § 12-10. Ligningsloven § 8-1. 
Borgarting lagmannsrett: Dom av 5. januar 2017, sak nr.: LB-2015-181611 
Dommere: Lagdommer Hedda Remen, lagdommer Øystein Hermansen og ekstraordinær 
lagdommer Tom L. Urdahl. 
 
Parter: I Anke: Hans Herman Horn og Norus AS (for begge: advokat Morten Goller) mot 
Staten v/Skatt Øst (advokat Tomasz Edsberg). II Avledet anke: Staten v/Skatt Øst (advokat 
Tomasz Edsberg) mot Hans Herman Horn og Norus AS (for begge: advokat Morten Goller). 

 
Saken gjelder gyldigheten av skatteklagenemndas vedtak om omklassifisering av mellomværende 
mellom Hans Herman Horn og Norus AS fra lån til utbytte og spørsmål om tilleggsskatt. 
 
Norus AS ble stiftet i 1996. Selskapet har som sin hovedvirksomhet ulike investeringer i 
finansmarkedet og fast eiendom. Hans Herman Horn - heretter også kalt Horn - eier selskapet 
sammen med sine barn. Selskapet har etter det opplyste nettoverdier på ca. 300 til 325 millioner 
kroner. 
 
Horn har vært styreleder i Norus siden oppstarten av selskapet. Horns far og Nicolai Lorentzen 
har vært styremedlemmer siden 1999. Fra 2000 har advokat Stephan Jervell vært styremedlem. 
Odd Solbakken kom inn som styremedlem i 2009. Han er tilknyttet selskapets forretningsfører, 
Procurator AS. Solbakken var fra starten av daglig leder i Norus, fram til Horn overtok i 
desember 2009. 
 
Siden 1996 har det eksistert en mellomregningskonto mellom Horn og Norus. Kontoen var i 
favør av Horn fram til 2007, som følge av at utdelt utbytte ikke ble tatt ut av selskapet. Kontoen 
har hele tiden vært kontrollert av Procurator AS, som etter henvendelser fra Horn har foretatt 
utbetalinger fra/ belastninger av kontoen. 
 
Fra august 2007 var saldoen på mellomregningskontoen i favør av Norus. I perioden 2005 - 2010 
har mellomregningskontoen hatt følgende utvikling og saldo ved årsskiftene: 
 

Sammendrag: Saken gjaldt spørsmål om mellomværende mellom aksjonær/styreleder og 
selskap skulle omklassifiseres fra lån til utbytte og spørsmål om tilleggsskatt. Etter en 
helthetsvurdering la lagmannsretten til grunn at låneforholdet var reelt. Staten anførte subsidiært 
at skatteklagenemndas vedtak skulle opprettholdes etter reglene om ulovfestet gjennomskjæring. 
Etter lagmannsrettens syn var det tvilsomt om det var prosessuell adgang til å opprettholde 
vedtaket på dette grunnlaget, og det var uansett ikke materielt sett grunnlag for gjennomskjæring.  
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Saldo pr.  Beløp inkludert renter Herav renter Kommentar 
31.12.2005 - 31 221 832  I favør Horn 
31.12.2006 - 20 316 084  I favør Horn 
31.12.2007 15 284 688 262 217 I favør Norus 
31.12.2008 47 858 340 889 652 I favør Norus 
31.12.2009 42 231 214 1 817 442 I favør Norus 
31.12.2010 46 976 531 1 018 291 I favør Norus 

 
Etter at saldoen på kontoen kom i favør av selskapet, besørget Procurator at det ble inngått 
skriftlig låneavtale mellom Horn og selskapet. Det er til sammen inngått tre skriftlige låneavtaler, 
datert henholdsvis 30. juni 2008, 31. desember 2008 og 1. desember 2009. I Horns selvangivelser 
ble beløpene oppgitt som lån fra selskapet. I Norus' næringsoppgaver ble beløpene oppgitt som 
fordringer. 
 
I brev 25. oktober 2011 varslet Skatt øst Norus AS om bokettersyn for regnskapsårene 2005-
2010. Norus og Horn ble 25. mars 2013 varslet om mulig endring av ligningen for inntektsårene 
2007 - 2010. Endringsvedtak ble truffet 11. oktober 2013 for de nevnte inntektsårene. 
Skattekontoret konkluderte med at lånene måtte anses som skattepliktig utbytte for Horn. Horn 
ble dessuten ilagt tilleggsskatt på 30 %, idet skattekontoret mente han hadde gitt uriktige eller 
ufullstendige opplysninger ved den ordinære ligningsbehandlingen. Skatteklagenemnda 
opprettholdt vedtakene 25. juni 2014. 
 
Hans Herman Horn og Norus AS reiste sak om gyldigheten av endringsvedtakene. Ved felles 
stevning 26. november 2014 til Oslo tingrett mot staten v/Skatt øst ble det lagt ned påstand om at 
ligningen for Horn og Norus for inntektsårene 2007-2010 måtte oppheves for så vidt gjelder 
omklassifiseringen av mellomværendet i Norus fra lån til skattepliktig utbytte. Det ble også lagt 
ned påstand om opphevelse av vedtaket om tilleggsskatt. 
 
Oslo tingrett avsa 25. august 2015 dom med slik domsslutning: 
 

1. Ligningen av Hans Herman Horn jr. for inntektsårene 2007-2010 oppheves for så vidt gjelder 
ileggelse av tilleggsskatt med 30 %. 

2. For øvrig frifinnes staten ved Skatt Øst. 
3. Partene bærer hver sine sakskostnader. 

 
For nærmere detaljer vedrørende saksforholdet vises til tingrettens dom og lagmannsrettens 
bemerkninger nedenfor. 
 
Hans Herman Horn og Norus AS har anket dommen til Borgarting lagmannsrett. Anken gjelder 
tingrettens dom, domsslutningen punkt 2 og 3. Staten v/Skatt øst har inngitt avledet anke for så 
vidt gjelder tilleggsskatten, jf. punkt 1 i tingrettens domsslutning. 
 
Ankeforhandling er holdt 29. og 30. november samt 1. desember 2016 i Borgarting lagmannsretts 
hus. Hans Herman Horn møtte sammen med sin prosessfullmektig og avga forklaring. Fra staten 
v/Skatt øst møtte foruten prosessfullmektigen, seniorskattejurist Kjersti Skog-Hauge og 
skattejurist Silje Fjeld. Det ble avhørt to vitner. Om bevisføringen for øvrig vises til rettsboka. 
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Dommen er avsagt etter fristen i tvisteloven § 19-4 femte ledd på grunn av sykdom og 
ferieavvikling. 
 
Hans Herman Horn og Norus AS har i hovedtrekk gjort gjeldende: 
 
Det foreligger ikke endringsadgang etter ligningsloven § 9-6. Fristen for endring til ugunst for 
skattyteren er ikke overholdt, idet denne er to år etter inntektsåret når skattyteren ikke har gitt 
uriktige eller ufullstendige opplysninger, jf. tredje ledd bokstav a. Horn og Norus har i denne 
saken gitt de relevante opplysningene, og tiårsfristen etter § 9-6 nr. 1 kommer da ikke til 
anvendelse. 
 
Når det gjelder realiteten i saken, gjøres gjeldende at det ikke er grunnlag for å omklassifisere 
uttakene fra Norus fra lån til utbytte. Det avgjørende for den skattemessige bedømming er den 
privatrettslige realitet. Hvorvidt det foreligger et lån beror etter rettspraksis på en 
helhetsvurdering av flere momenter, jf. blant annet RG-2009-1248 (Hjeltnes). I vårt tilfelle forelå 
det både formelt og reelt et låneforhold mellom partene. Det vises blant annet til at det ble 
etablert skriftlige låneavtaler, det ble stilt sikkerhet, foretatt renteberegning og påbegynt 
nedbetaling før skattemyndighetene tok opp saken. Videre har det vært notoritet om lånet i 
selvangivelser og regnskaper mv. Både selskapets forretningsfører og de eksterne 
styremedlemmene har også oppfattet mellomværendet som et låneforhold. 
 
Skatteklagenemnda tok et uriktig rettslig utgangspunkt når det i vedtaket er vist til at det må 
foreligge en «gjensidig bebyrdende og balansert ordning». Begrepet er hentet fra Rt-2002-56 
(Lefdal) som ikke gjelder spørsmål om det foreligger lån eller utbytte. 
 
Det sentrale spørsmålet er om det foreligger en reell tilbakebetalingsplikt for Horn. Det har vært 
partenes klare forutsetning at Horn skulle tilbakebetale lånene, og det underbygges av de faktiske 
forholdene. 
 
Det må tillegges betydning at lånene er renteberegnet. Rentene er tillagt hovedstolen, og Horn 
betaler i henhold til nedbetalingsplanen både renter og avdrag. 
 
Tingretten legger for liten vekt på at Horn har stilt tilfredsstillende sikkerhet for lånet før 
skattesaken ble tatt opp. Horn har stilt sikkerhet i alle tre skriftlige låneavtaler. 
Skatteklagenemnda sa seg enig i at det var stilt tilfredsstillende sikkerhet iallfall ved årsskiftet 
2009/2010. Det preger hele låneforholdet at det stilles sikkerhet. 
 
Det er ikke i tråd med rettspraksis å legge så stor vekt som tingretten har gjort på hvorvidt 
skriftlig låneavtale forelå på det aktuelle tidspunktet som mellomregningskontoen gikk fra å være 
i favør av Horn til å komme i favør av Norus. Det tillegges etter rettspraksis betydelig vekt at 
låneavtale, sikkerhet mv ble etablert før endringssaken ble tatt opp, jf. Rt-1998-383 (Vrybloed). I 
vår sak formaliserte partene sitt låneforhold skriftlig tre år og fire måneder før Norus mottok 
varsel om bokettersyn. 
 
Det vises også til at partene har oppgitt lånet i sine selvangivelser og har blitt lignet i henhold til 
det. I tillegg er lånet omtalt i Norus' regnskaper som er godkjent av revisor, og i 
næringsoppgavene. Dette er av betydning, jf. blant annet Vrybloedsaken og Hjeltnessaken. 
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Lånene har i realiteten vært styrebehandlet, jf. blant annet godkjenningen av årsoppgjørene og 
vitneforklaringen fra styremedlem Stephan Jervell. 
 
Staten har reist spørsmål ved en nedbetaling av lånet, i form av overdragelsen av en leilighet på 
Kvitfjell til Norus Fritid AS, som er datterselskap av Norus. Det er intet grunnlag for å hevde at 
leiligheten er overført til overpris. 
 
Dersom låntakeren ikke har økonomisk evne til å tilbakebetale lånet, taler det for at uttaket fra 
selskapet er utbytte. Horn har utvilsomt økonomisk evne til å betjene lånet. Det vises blant annet 
til hans store formuesverdier. Nemndas anførsel om at hans verdier ligger i formuesgjenstander 
som på dette tidspunktet ikke er realisert, og at han således ikke har betjeningsevne, er uhjemlet 
og faktisk uriktig. Horn har for øvrig nå solgt det mest verdifulle formuesgodet: boligen. Han har 
ikke hatt noen problemer med å nedbetale hele gjelden hvis det skulle blitt behov for det. 
 
Den omstendighet at Horn har foretatt nedbetalinger på lånet med utbytte, er ikke relevant. Det 
vises blant annet til LG-2006-91087 (Otto Rør) samt Hjeltnessaken. 
 
Det er neppe relevant hva lånet er benyttet til, jf. Gjems-Onstad: Norsk bedriftsskatterett (7. 
utgave) side 491. I dette tilfellet var bakgrunnen for låneutbetalingene at Horn i 2007 hadde 
betydelige kostnader forbundet med oppussing av flere eiendommer. Investeringene har medført 
varig verdiøkning på eiendommene. At deler av lånet også er benyttet til privat forbruk, 
innebærer ikke at utbetalingene mister karakter av å være lån. 
 
Selskapets økonomiske stilling har vært - og er fortsatt - svært god. Dette er relevant, jf. 
Vrybloedsaken og Hjeltnessaken. Låneutbetalingene har ikke medført ytterligere opplåning i 
selskapet. 
 
Det foreligger også en klar forretningsmessig begrunnelse for hvorfor Horn valgte å låne penger i 
selskapet. Norus har hatt en lånefasilitet i Handelsbanken siden 2007. Etter den avtalen er det en 
forutsetning at selskapet til enhver tid har en egenkapital på 100 millioner kroner. Blant annet 
som følge av at dette er en gunstig lånefasilitet, ble det av forretningsmessige hensyn besluttet 
ikke å utdele utbytte til Horn. Utdeling av utbytte ville innebære tilsvarende reduksjon av 
egenkapitalen, og derved også brudd på vilkårene for lånefasiliteten, noe som ikke var tilfelle 
med lån. 
 
Staten v/Skatt øst har for domstolene subsidiært anført at et eventuelt lån må settes til side etter 
de ulovfestede reglene om gjennomskjæring. Retten har ikke prosessuell adgang til å ta stilling til 
denne anførselen. Det vises til Rt-2002-456 (Hydro Canada) og Rt-2010-999 (First Securities). 
Skatteklagenemndas vedtak er basert på at det ikke er et lån, og anførselen om gjennomskjæring 
baserer seg således på at det er en annen privatrettslig disposisjon enn det skattemyndighetene la 
til grunn. 
 
Uansett er det ikke grunnlag for gjennomskjæring i denne saken. Grunnvilkåret om at det 
hovedsakelige formål med disposisjonen var å spare skatt, er ikke oppfylt. Helhetsvurderingen 
tilsier også klart at det ikke er aktuelt med gjennomskjæring. Transaksjonen strider ikke mot 
skattereglenes formål. Det finnes heller ingen eksempler på gjennomskjæring i et tilfelle som det 
foreliggende. Videre vises til at transaksjonen har betydelige ikke-skattemessige virkninger. 
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Det er i alle tilfelle ikke riktig å ilegge tilleggsskatt. Tingrettens vurdering av grunnlaget for 
tilleggsskatt er riktig, men burde ledet til at låneforholdet ble ansett reelt. Det er 
ligningsmyndighetene som har bevisbyrden for at vilkårene for tilleggsskatt er oppfylt, og det 
gjelder et forhøyet beviskrav. Staten har ikke bevist med klar sannsynlighetsovervekt at 
skattyteren har gitt uriktige eller ufullstendige opplysninger. 
 
Hans Herman Horn og Norus AS har nedlagt slik påstand: 
 

I hovedsaken: 
Ligningen av Hans Herman Horn jr. og Norus AS for inntektsårene 2007-2010 oppheves for 
så vidt gjelder omklassifisering av mellomværendet i Norus AS fra lån til skattepliktig utbytte. 
 
I den avledede anken: 
Den avledede anken forkastes. 
 
I begge tilfelle: 
Hans Henrik Horn jr. og Norus AS tilkjennes sakskostnader for tingretten og lagmannsretten. 

 
Staten v/Skatt øst har i hovedtrekk gjort gjeldende: 
 
Når det gjelder hovedanken, gjøres gjeldende at tingretten har kommet til riktig resultat. Horns 
uttak fra Norus AS må lignes som skattepliktig utbytte. Skatteklagenemndas vedtak bygget på en 
samlet vurdering når den la til grunn at det ikke forelå et låneforhold, og denne vurderingen er 
riktig. 
 
Det er enighet mellom partene om at det skal foretas en bred og konkret helhetsvurdering, og at 
det sentrale vurderingstema er om Horn hadde en reell tilbakebetalingsplikt overfor Norus eller 
ikke. 
 
Rettspraksis viser hvilke momenter som er relevante, men avgjørelsene fra lagmannsrettene er av 
varierende kvalitet. De er for øvrig preget av svært konkrete vurderinger som har liten 
overføringsverdi til andre saksforhold. Den kanskje mest sammenlignbare saken er LA-2014-
68640, der flertallet omklassifiserte saldo på mellomregningskonto mellom aksjeselskap og 
eneaksjonær fra lån til aksjeutbytte. Av hensyn til likebehandlingsprinsippet bør det legges stor 
vekt på ligningspraksis, slik den er kommet til uttrykk i Lignings-ABC. 
 
Det tidsmessige skjæringspunktet for vurderingen av den privatrettslige realitet er da det 
angivelige låneforholdet ble etablert og det angivelige lånebeløpet ble utbetalt, jf. 
Vrybloeddommen i Rt-1998-383. En mulig reell låneavtale i saken måtte vært inngått da Horn 
gjorde sine uttak i 2007 og 2008. Det ble ikke inngått noen skriftlig låneavtale i nær tid til at 
saldoen på mellomregningskontoen begynte å gå i favør av Norus. Det kan heller ikke legges til 
grunn at det da ble inngått noen muntlig låneavtale. 
 
De skriftlige avtalene ble utarbeidet først på et senere tidspunkt, og to av avtalene er antedatert. 
Lånebeløpene er alle lavere enn reell saldo på tidspunktene der de er inngått,og det er uklart hva 
som er avtalt. Vesentlige deler av disse avtalenes ordlyd er heller ikke etterlevd, noe som må 
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tillegges stor betydning. Avtalene bærer preg av å være dokumenter produsert for å tilfredsstille 
formelle krav, uten at innholdet reflekterer realiteten. 
 
Det er ikke protokollert noe om lånet i noen styreprotokoll, og lånet er ikke på noe tidspunkt 
behandlet av styret i Norus. Dette er klart i strid med aksjelovens krav. Mangel på 
styrebehandling indikerer det motsatte av at andre enn Horn hadde vurdert og akseptert forholdet 
som lån. 
 
Horns uttak fra selskapet har dekket hans løpende forbruk, og lønnen hans var klart utilstrekkelig 
til å dekke det store forbruket og/eller øvrige gjeldsforpliktelser. Han tok ikke ut utbytte fra 
Norus før mot slutten av 2009, etter at gjelden kom over 60 millioner kroner. Mellomværendet er 
rent faktisk «nedbetalt» med utbytter fra Norus. «Nedbetalingen» på ni millioner kroner gjennom 
overdragelsen av leiligheten på Kvitfjell framstår ikke som en normal forretningsmessig 
disposisjon. Leiligheten ble kjøpt av Horn til overpris og oppfylte ikke betalingsforpliktelsen i 
den siste skriftlige «låneavtalen». 
 
Det har i hele perioden, med mulig unntak for rundt årsskiftet 2009/2010, ikke vært stilt 
betryggende sikkerhet for det angivelige lånet. Aksjeloven krever at det skal være stilt 
«betryggende» sikkerhet. Dette er også relevant ved helhetsvurderingen i saken, selv om den 
omstendighet at det i det hele tatt ble stilt noe sikkerhet er et moment som kan tale for at det 
forelå et låneforhold. 
 
Det vises ellers til at Horn er en svært ressurssterk skattyter og omgitt av profesjonelle rådgivere. 
Uttakene fra selskapet gjelder - i motsetning til for eksempel i Hjeltnessaken -svært store beløp, 
og det må stilles strenge krav til at formelle krav er oppfylt. Den omstendighet at Horn med sine 
rådgivere ikke har oppfylt formelle krav gir grunn til en mer kritisk vurdering. 
 
Hvis lagmannsretten skulle komme til at Horn hadde tilbakebetalingsplikt overfor Norus, gjør 
staten subsidiært gjeldende at skatteklagenemndas vedtak skal opprettholdes i medhold av de 
ulovfestete reglene om gjennomskjæring, slik at ligningen uansett er gyldig. Det er prosessuell 
adgang for domstolene til å opprettholde vedtaket på et annet rettslig grunnlag, jf. Rt-2014-760. I 
vår sak gjelder de privatrettslige disposisjoner som ble bedømt av skatteklagenemnda uttakene 
som Horn gjorde fra Norus, og spørsmålet er den skatterettslige klassifisering av disse uttakene. 
Dette er en rettslig vurdering. 
 
Når det gjelder den materielle vurderingen, vises til at grunnvilkåret for gjennomskjæring er at 
lånekonstruksjonen hovedsakelig er skattemessig motivert. Motivasjonen i dette tilfellet må ha 
vært å spare skatt. For 2007 og 2008 isolert sett sparte Horn utbytteskatt på 28 % av ca. 46 
millioner kroner. Sett over en lengre periode innebar konstruksjonen betydelig utsettelse av store 
beløp i utbytteskatt. Det er lite sannsynlig at egenkapitalkravet i Norus' låneavtale med 
Handelsbanken har vært sentralt for Norus i 2007 og årene etter. Arrangementet framstår som en 
illojal tilpasning til skattereformen 2006, som innførte skatt på utbytte. Også etter 
totalvurderingen av disposisjonens virkninger, skattyters formål og omstendighetene for øvrig 
framstår det som stridende mot skattereglenes formål å legge lånetransaksjonen til grunn for 
beskatningen. 
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Fristen for å endre ligningen er overholdt, idet endringen er gjort innenfor tiårsfristen i 
ligningsloven § 9-6 nr. 1. Toårsfristen i § 9-6 nr. 3 bokstav a forutsetter at skattyter ikke har gitt 
«uriktige eller ufullstendige opplysninger». Skattyter må gi alle opplysninger som man etter en 
objektiv vurdering finner at han burde ha gitt, jf. Rt-1992-1588 (Loffland). Opplysningsplikten er 
streng og påhviler den enkelte skattyter. Horn oppfylte ikke plikten ved at Norus ga opplysninger 
i sine ligningsoppgaver. Når Horn har opplyst at han har lån hos Norus, har han objektivt sett gitt 
uriktige opplysninger. Det vises for øvrig til tingrettens vurdering av fristspørsmålet, som er 
dekkende for statens syn. 
 
Vedtaket om å ilegge Horn tilleggsskatt er gyldig. Vilkårene for å ilegge ordinær tilleggsskatt er 
objektive. Skattyter må ha gitt uriktige eller ufullstendige opplysninger, og opplysningssvikten 
må ha ført til eller kunne ha ført til fastsetting av for lav skatt. Beviskravet om «klar 
sannsynlighetsovervekt» knytter seg ikke til faktum som ligger til grunn for den skattemessige 
vurderingen, men til faktum under vilkårene for å ilegge tilleggsskatt. I dette tilfellet er det 
uansett i det minste klart sannsynlig at Horn ga ufullstendige opplysninger om uttakene fra 
Norus, og det er ikke tvilsomt at opplysningssvikten kunne ført til skattefordel for Horn. 
Unnskyldelige forhold etter ligningsloven § 10-3 bokstav b foreligger ikke, og er nå heller ikke 
anført fra Horns side. Det er ikke rom for forholdsmessighetsbetraktinger ved utmålingen. 
 
Staten v/Skatt øst har lagt ned denne påstanden: 
 

1. I den avledede anken: Staten v/Skatt øst frifinnes. 
2. I anken: Anken forkastes. 
3. Staten v/Skatt øst tilkjennes sakskostnader for tingretten og lagmannsretten. 

  
 
Lagmannsretten er i hovedanken kommet til et annet resultat enn tingretten og bemerker: 
 
Hovedspørsmålet i saken er om Horns uttak av midler fra Norus AS i årene 2007 til 2010 etter en 
skattemessig bedømming er lån eller utbytte. Både bevisbedømmelsen og rettsanvendelsen ved 
skattemyndighetenes omklassifisering av uttakene kan retten prøve fullt ut. 
 
Avgjørende for den skattemessige bedømming av forholdet er den privatrettslige realiteten. Det 
vises blant annet til Rt-2009-813, der det i avsnitt 54 heter: 
 

Ved den skatterettslige bedømmelsen tar jeg utgangspunkt i den normen som annenvoterende, 
dommer Bugge, formulerte i Rt-1994-1064 på side 1071: 
 
«Som lagmannsretten er inne på, er utgangspunktet i skatteretten at de skattemessige 
virkninger av en disposisjon, eller en transaksjon, beror på det innhold partene selv har gitt 
disposisjonen eller transaksjonen, bedømt etter alminnelige formuesrettslige regler. Den 
materielle ordning partene har etablert seg imellom, innenfor avtalefrihetens ramme, styrer 
også de skattevirkninger ordningen skal få.» 

 
Et unntak fra dette følger likevel av de ulovfestete reglene om gjennomskjæring, noe 
lagmannsretten senere kommer tilbake til. 
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Avgjørende for om det foreligger et lån er om det eksisterer et personlig gjeldsansvar og en 
tilbakebetalingsplikt, jf. Rt-1998-383 (Vrybloed), på side 395 andre avsnitt. Det må foretas en 
samlet vurdering av en rekke momenter når det skal avgjøres om man står overfor et reelt 
låneforhold. Ligningspraksis - slik den blant annet er gjengitt i Lignings-ABC for de ulike år - 
kaster nærmere lys over hvilke momenter som er relevante ved totalvurderingen. Videre gir 
rettspraksis veiledning. Denne rettspraksis må forutsettes å ta hensyn til ligningspraksis, slik at 
hensynet til likebehandling derved er tillagt vekt. Det er ut fra dette etter lagmannsrettens syn 
ikke grunn til å være tilbakeholden med å legge vekt på relevant rettspraksis. Likevel vil 
rettspraksis i stor utstrekning gjelde konkrete bevisvurderinger som har begrenset 
overføringsverdi til andre saker. 
 
Utgangspunktet for vurderingen av den privatrettslige realitet er tidspunktet da det angivelige 
lånet ble etablert og det angivelige lånebeløpet ble utbetalt. Det vises for så vidt til Vrybloed-
dommen, side 392 andre avsnitt med henvisning til Rt-1994-326 på side 330. Men det er ikke noe 
ubetinget krav om at det på det tidspunktet forelå en skriftlig låneavtale eller annen skriftlig 
dokumentasjon om lånet. Lagmannsretten viser her til nevnte avsnitt på side 392 i Vrybloed-
dommen, der det er uttalt blant annet: 
 

Et låneforhold må etter min mening normalt kunne etterspores ved at det før 
ligningsmyndighetene reiser spørsmål om grunnlaget for uttaket, foreligger en skriftlig 
låneavtale eller annen skriftlig dokumentasjon om lånet, og herunder særlig om den som har 
mottatt utbetaling personlig hefter for beløpet og når tilbakebetaling skal finne sted. 

 
I dette tilfellet ble det ikke opprettet noen skriftlig låneavtale før 30. juni 2008. Saldoen på 
mellomregningskontoen mellom Norus og Horn kom i favør av Norus allerede i august året før, 
slik at det gikk nærmere ett år før forholdet ble skriftlig formalisert som en låneavtale. Videre ble 
det inngått ny skriftlig låneavtale datert 31. desember 2008, som avløste den første låneavtalen. 
Endelig ble det inngått en tredje skriftlig låneavtale 1. desember 2009 som avløste forrige 
skriftlige avtale. Lagmannsretten bemerker at det således ble inngått skriftlige låneavtaler lenge 
før skattemyndighetene varslet om bokettersyn. Dette må tillegges betydelig vekt ved 
totalvurderingen. Avtalene er med på å vise at Horn og Norus har skriftlig dokumentasjon på at 
de oppfattet forholdet som et låneforhold før endring av ligningen ble et tema. 
 
Staten v/Skatt øst har vist til at de skriftlige låneavtalene ikke samsvarer med de faktiske forhold, 
blant annet ved at lånebeløpene ikke stemmer med saldoen på mellomregningskontoen på 
tidspunktet avtalene ble inngått. Blant annet er vist til at saldoen per 30. juni 2008 - da den første 
skriftlige låneavtalen ble inngått - var betydelig høyere enn 15 millioner kroner. Det er også vist 
til at den andre låneavtalen - som er datert 31. desember 2008 - faktisk ble inngått på et senere 
tidspunkt. Lagmannsretten bemerker at de skriftlige låneavtalene ble opprettet etter at 
mellomregningskontoen gikk i favør av Norus, og avtalene ble satt opp av forretningsføreren AS 
Procurator etter å ha diskutert saken med revisor. Det vises til vitneforklaringen fra 
regnskapsfører Ingvild Hopland. De mente det ganske opplagt var et låneforhold, og at det var 
behov for å ha skriftlig dokumentasjon for det til bruk for årsoppgjørene i Norus. Derfor ble saldo 
per årsskiftet oppgitt i de to første avtalene. Ved utgangen av 2009 var saldoen 42,2 millioner i 
Norus' favør, dvs. ca. seks millioner kroner mindre enn det som er oppgitt i låneavtalen datert 1. 
desember 2009. At de aktuelle skriftlige låneavtalene ikke fullt ut var dekkende for det reelle 
lånebeløpet på de aktuelle tidspunktene, er etter lagmannsrettens syn ikke avgjørende. De gir 



Skattenytt nr. 1/2017 

21 
 

uansett notoritet med hensyn til at partene oppfattet forholdet som et låneforhold. Realiteten var 
at partene og forretningsføreren oppfattet forholdet som en form for rammelån, hvor saldoen 
endret seg stadig. 
 
Lagmannsretten legger ikke ubetydelig vekt på at mellomregningen i Norus' favør ble oppført 
som lån i Horns selvangivelser. Det samme framgikk av næringsoppgavene til Norus, som fulgte 
selvangivelsene. Noen mindre differanser skyldtes periodiseringen og hadde sammenheng med at 
det ved siden av mellomregningskontoen ble opprettet en egen «lånekonto» fra 1. desember 2009. 
 
Staten har påpekt at det ikke foreligger styremøtereferater om låneforholdet. Noen formell 
styrebehandling av dette kan ikke ses å ha funnet sted, ut over behandlingen av de årlige 
regnskapene. Når det gjelder årsoppgjøret for 2010, heter det i styrets årsberetning under note 7 
til regnskapet: 
 

Det er lånt ut kr 46.976.531 til en aksjonær. Renter i 2010 utgjør kr 1.018.291. Det er stillet 
betryggende sikkerhet for inntil kr 40.000.000 av lånet. Overskytende del av lånet er usikret 
og dermed i strid med aksjelovens § 8-7,1. ledd. Av avsatt utbytte for 2010 på kr 35.000.000 
vil minimum kr 15.000.000 benyttes til å nedbetale gjeld og renter i 2011. 

 
Det er ikke tvilsomt at styret i Norus i de aktuelle årene oppfattet forholdet som et låneforhold. 
Det støttes også av vitneforklaringen fra advokat Stephan Jervell, som har vært styremedlem i 
Norus fra omkring år 2000. Han forklarte at han har hatt som primæroppgave å ivareta 
interessene til Horns umyndige barn. Jervell har hatt løpende dialog med Horn, og han kjente til 
mellomregningskontoen før den kom i favør av Norus. Da den kom i favør av selskapet, ble 
Jervell kontaktet av Horn. Advokaten ga da uttrykk for at forholdet måtte formaliseres, og Jervell 
var aldri i tvil om at det var et låneforhold. Det var Procurator som håndterte avtaleskrivingen, og 
advokaten kan ikke huske at han var involvert i den. Jervell forklarte for øvrig at han anså det 
som viktig at lånet skulle tilbakebetales, og viste til at det også faktisk hadde skjedd 
nedbetalinger. Lagmannsretten viser for øvrig til Horns forklaring om han hadde løpende 
diskusjoner med styremedlemmene, særlig med de eksterne styremedlemmene Stephan Jervell og 
Nicolai Lorentzen. Horns oppfatning var at det aldri var tvil om at han hadde låneforpliktelser til 
Norus, i samsvar med saldoen på mellomregningskontoen og senere også lånekontoen. 
 
Det er ingen uenighet om at aksjelovens regler, blant annet om at lån skal formaliseres før 
låneopptaket skjer, ikke ble fulgt. Lagmannsretten kan likevel ikke se at dette kan være 
avgjørende ved totalvurderingen som skal foretas. 
 
Et sentralt moment som taler med tyngde for at det forelå et reelt låneforhold, er at det ble stilt 
sikkerhet for lånet. Allerede i den første skriftlige låneavtalen var det et vilkår i punkt 3 om at det 
skulle stilles sikkerhet i Horns leilighet i Sveits, og leiligheten ble opplyst å ha en markedsverdi 
på omkring 25 millioner kroner. Det viste seg imidlertid at det ikke kunne tinglyses noen 
sikkerhet i denne leiligheten, men Horn var privatrettslig bundet av sikkerhetsstillelsen. I den 
andre låneavtalen ble det i punkt 4 bestemt at det skulle gis sikkerhet ved tinglyst pantsettelse i 
fast eiendom, og det ble tinglyst pant 7. juli 2009, ca. sju måneder etter at avtalen er datert. Det 
ble gitt pant i eiendommer på Ringebu og på Nøtterøy. I den siste skriftlige låneavtalen er det 
også i punkt 4 bestemmelse om sikkerhet i fast eiendom. Det er ingen uenighet om at det var 
stillet betryggende sikkerhet iallfall ved årsskiftet 2009/2010, jf. side 39 i skatteklagenemdas 
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vedtak overfor Horn. Selv om det ikke gjennom hele låneforholdet har vært stilt fullt ut 
betryggende sikkerhet, bemerkes at låneforholdet er preget av at det er stilt sikkerhet. 
 
De skriftlige låneavtalene har også bestemmelser om renter. I den første og siste skriftlige 
låneavtalen er bestemt at renten skal være i samsvar med normrenten for rimelige lån i 
arbeidsforhold, mens det i den andre låneavtalen er opplyst at rentesatsen er 3,50 %. Renter er 
beregnet og lagt til hovedstolen. I den første avtalen er opplyst at renten forfaller til betaling årlig, 
og at første rentetermin er 1. august 2008. Rente ble ikke betalt på det tisdpunktet, men lagt til 
hovedstolen. Senere nedbetalinger dekker både renter og hovedstol. Det vises herunder til at det 
ble foretatt nedbetalinger lenge før skattemyndighetene varslet om bokettersyn, noe som må 
tillegges vekt i totalvurderingen. Ved den siste låneavtalen datert 1. desember 2009 ble det for 
øvrig fastsatt en nedbetalingsplan over 20 år, og denne avtalen er i all hovedsak fulgt. 
 
Et ledd i nedbetalingen har vært overføring 11. desember 2009 av Horns privateide leilighet på 
Kvitfjell til Norus Fritid AS, som er datterselskap til Norus AS. Staten har stilt spørsmål ved både 
realiteten i denne transaksjonen og ved den oppgitte verdien av leiligheten. Det har for 
lagmannsretten vært noe bevisførsel omkring verdiene på sammenlignbare objekter. 
Lagmannsretten bemerker at det er mulig at eiendomsmeglerens verdivurdering 10. desember 
2009, der antatt markedsverdi ble satt til ca. ni millioner kroner var noe for høy. Dette endrer 
likevel ikke karakteren av forholdet mellom Horn og Norus som et låneforhold. Lagmannsretten 
tilføyer for øvrig at det ikke kan ses å være grunnlag for å tvile på realiteten i transaksjonen. Den 
omstendighet at hjemmelsovergangen til Norus Fritid AS ikke er tinglyst kan her ikke være 
avgjørende. 
 
Nedbetalingene på lånet er i hovedsak skjedd med utbytte fra selskapet. Lagmannsretten finner 
ikke det avgjørende. Horn hadde meget betydelige verdier i flere faste eiendommer, og han hadde 
utvilsomt evne til å betale tilbake lånet uten å måtte benytte utbytte av selskapet til nedbetaling. 
Lagmannsretten viser blant annet til LB-2009-32916 (Hjeltnes) hvor også situasjonen var at 
nedbetaling av lånet skjedde ved at Hjeltnes' andel av vedtatt utbytte for de aktuelle år ble 
benyttet til nedregulering av lånet. Det vises videre til LG-2006-91087 (Otto Rør), hvor også 
situasjonen var at nedbetalingene fra skattyter skjedde ved uttak av utbytte fra selskapet, uten at 
det ga grunnlag for å omklassifisere mellomværendet fra lån til utbytte. 
 
Lagmannsretten viser ellers til at selskapets økonomiske stilling ikke har vanskeliggjort utlån av 
de aktuelle beløpene. Norus har hele tiden hatt god økonomi, og låneutbetalingene har ikke 
medført ytterligere opplåning i selskapet. Selv om Horn har lånt betydelige beløp, kan ikke 
størrelsen på lånet i seg selv med noen tyngde tale for at det ikke forelå et reelt låneforhold. 
 
Lagmannsretten kan ikke se at de gunstige lånebetingelsene er til hinder for å anse 
mellomværendet som et reelt låneforhold. Det er ikke uvanlig at låneavtaler mellom aksjeselskap 
og hovedaksjonær har gunstige rentebetingelser og andre gunstige vilkår. Det er ikke krav om at 
lånet har vilkår som kan betegnes som armlengdes, selv om en manglende balanse i forholdet 
likevel kan være et moment i helhetsvurderingen av om det er reelle låneforhold. Det sentrale for 
avgjørelsen av om det foreligger et lån er at det er et personlig gjeldsansvar og 
tilbakebetalingsplikt, jf. bemerkningene tidligere i dommen om dette. 
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Skatteklagenemndas vedtak fokuserer på hva uttakene er brukt til. Det er på side 43 i nemndas 
vedtak om Horns ligning uttalt at utbetalinger til privat forbruk kan indikere at det ikke foreligger 
et reelt låneforhold. Derimot vil erverv av større formuesobjekter og oppgraderinger kunne 
indikere det motsatte. Lagmannsretten er enig i at hva pengene har gått til, i enkelte situasjoner 
kan kaste lys over spørsmålet om realiteten i forholdet. Det vises likevel til Gjems-Onstad: Norsk 
bedriftsskatterett (7. utgave) side 491 der det er uttalt at «[d]et kan neppe legges vekt på hva lånet 
er brukt til, f eks om det er brukt til forbruk eller til finansiering av formuesgoder, ... ». I denne 
saken har Horn benyttet meget betydelige midler av uttakene til oppussing av flere eiendommer, 
noe som må ha ført til verdiøkning på eiendommene. Den omstendighet at Horn i tillegg har 
brukt store midler på privat forbruk kan ikke være avgjørende i saken. 
 
Lagmannsrettens konklusjon etter denne helhetsvurderingen er at det ikke var grunnlag for å 
omklassifisere mellomværendet mellom Horn og Norus AS fra lån til skattepliktig utbytte. 
 
 
Gjennomskjæring 
 
Staten v/Skatt øst har subsidiært gjort gjeldende at skatteklagenemndas vedtak må bli stående ut 
fra de ulovfestete regler om gjennomskjæring. Gjennomskjæringsanførselen baserer seg altså på 
at mellomværendet mellom Horn og Norus er et låneforhold, noe som er en annen type 
privatrettslig disposisjon enn det skatteklagenemnda la til grunn for sitt vedtak. I 
skatteklagenemndas vedtak overfor Horn er det for øvrig uttrykkelig presisert på side 48 at 
ligningsmyndighetene ikke har basert endringssaken på den ulovfestete gjennomskjæringslæren. 
Etter statens syn må domstolene likevel kunne ta stilling til dette, ut fra at saken gjelder den 
skatterettslige klassifiseringen av uttakene fra Norus, noe som er en rettslig vurdering. 
 
Lagmannsretten finner det tvilsomt om retten i foreliggende sak har prosessuell adgang til å 
avgjøre gjennomskjæringsspørsmålet. Det vises i den forbindelse til Rt-2010-999 (First 
Securities), avsnitt 50 - 51, der det er uttalt: 
 

I saken i Rt-2002-456 uttalte Høyesterett at et vedtak som er truffet ut fra en ren lovtolking, 
kan opprettholdes ved gjennomskjæringssynspunktet så lenge ikke inntekts- eller 
fradragsposten endrer karakter, og det faktiske grunnlaget for kravet har vært påberopt under 
domstolsbehandlingen. I Rt-2008-1510, som gjaldt arveavgift, sa Høyesterett under 
henvisning til dette, at det samme gjaldt den omvendte situasjon. Videre het det i avsnitt 46: 
 
«Forutsetningen må imidlertid være at domstolenes bedømmelse gjelder den samme 
privatrettslige disposisjon som forvaltningens vedtak, ...» 
 
Som det fremgår av denne dommen, er det altså en forutsetning at domstolene behandler den 
samme privatrettslige disposisjon som ligningsmyndighetene. Det man ellers først og fremst 
kan trekke ut fra avgjørelsene, er det grunnleggende at domstolene ikke skal opptre som 
ligningsorgan. Grensen blir her i noen grad skjønnsmessig. Det finnes imidlertid ikke noe 
eksempel i høyesterettspraksis der en ligning er opprettholdt ut fra en vurdering av en annen 
transaksjon eller begivenhet enn den ligningsmyndighetene mente var utløsende for vedtaket. 
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Lagmannsretten finner likevel ikke grunn til å ta endelig standpunkt til dette prosessuelle 
spørsmålet i saken, da retten uansett etter en materiell vurdering ikke kan se at det er grunnlag for 
å anvende ulovfestet gjennomskjæring i saken. 
 
Et grunnvilkår for gjennomskjæring er at det hovedsakelige formål med disposisjonen må ha vært 
å spare skatt. I tillegg kreves at det ut fra en totalvurdering av disposisjonens virkninger 
(herunder dens forretningsmessige egenverdi), skattyters formål med disposisjonen og 
omstendighetene for øvrig framstår som stridende mot skattereglenes formål å legge 
disposisjonen til grunn for beskatningen. Det vises for så vidt til HR-2016-2165-A (Ikea) avsnitt 
84. 
 
Lagmannsretten bemerker at det må antas at et ikke uvesentlig formål med transaksjonen har vært 
å spare skatt. Dette indikeres av at det ble utdelt utbytte i årene forut for 2007, mens det i 2007 og 
2008 ikke ble utdelt utbytte. Skattereformen i 2006 innførte skatteplikt på utbytte til personlige 
aksjonærer. For 2007 og 2008 ble det isolert sett spart en betydelig utbytteskatt ved at uttakene 
fra selskapet disse årene ikke skjedde i form av utbytteutdeling. Sett over en lengre periode 
innebærer den valgte framgangsmåte betydelig utsettelse på store beløp i utbytteskatt. 
 
Lagmannsretten kan likevel ikke se at ønsket om å spare skatt gir tilstrekkelig grunnlag for å 
foreta gjennomskjæring. Det vises til at det ved innføringen av skattereformen i 2006 ble påpekt 
at aksjonæren vil kunne ta opp lån fra selskapet i stedet for å ta ut utbytte, og at det - forutsatt at 
det var et reelt låneforhold - ville være en lovlig tilpasning. Det vises for så vidt til St.meld.nr.29 
(2003-2004) side 90 første spalte. Videre vises til Scheelutvalgets innstilling, NOU 2014:13, der 
det på side 274 første spalte er uttalt blant annet: 
 

Etter utvalgets oppfatning er det uheldig at regelverket åpner for at personlige aksjonærer kan 
utsette utbyttebeskatning ved å ta opp lån fra selskapet. Utvalget vil peke på at slike 
tilpasninger kan gjennomføres med lån som skatterettslig anses som reelle lån. 

 
Scheelutvalget foreslo å stenge for adgangen til å yte lån fra selskap til personlig aksjonær. Dette 
ble fulgt opp i Prop.1 LS (2015-2016) side 76, der det under punkt 5.1 om «[s]kattlegging av lån 
fra selskap til personlig aksjonær som utbytte» er uttalt blant annet: 
 

Etter innføringen av aksjonærmodellen har lån fra selskap til personlige aksjonærer økt 
betydelig. I 2006 utgjorde lån fra aksjeselskap med mindre enn seks eiere til personlige 
aksjonærer 6,7 mrd. kroner. Dette økte til 22,1 mrd. kroner i 2013. Som Skatteutvalget peker 
på, kan dette ha sammenheng med at mange personlige aksjonærer vurderer lån som et godt 
alternativ til å ta ut utbytte. Ved å ta opp lån kan aksjonærene få tilgang til midlene til private 
formål uten å ta ut utbytte. På denne måten kan aksjonærene utsette utbyttebeskatningen. 
 
I enkelte tilfeller kan det reises spørsmål om lån fra selskap til personlige aksjonærer er reelle 
låneforhold. Hvis skattemyndighetene kommer til at det ikke foreligger en reell 
tilbakebetalingsplikt, kan lånet omklassifiseres til utbytte. Vurderingen av om det foreligger et 
lån med en reell og ubetinget tilbakebetalingsplikt, er ressurskrevende for skattemyndighetene. 
Slike saker innebærer en omfattende kartlegging og vurdering av faktum og vanskelige 
bevisvurderinger. 
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Departementet er enig med utvalget i at det bør innføres en regel om at lån fra selskap til 
personlige aksjonærer skatterettslig skal anses som utbytte på aksjonærens hånd. Dette vil 
fjerne tilpasningsmulighetene knyttet til lån fra selskap til personlig aksjonær. En slik regel vil 
også innebære at det ikke vil være behov for å ta stilling til om slike lån er reelle ved 
beskatningen av aksjonæren. Utbetalingen skal uansett behandles som utbytte hos mottakeren. 

 
Lagmannsretten bemerker at det var en lovgiveroppgave å sperre for en slik tilpasningsmulighet 
som skattereformen av 2006 ga grobunn for. Etter lagmannsrettens syn må Horns disposisjoner 
de aktuelle inntektsår anses som en lovlig tilpasning. Den omstendighet at Horn i hovedsak har 
benyttet framtidig utbytte til å betale tilbake lånet kan - slik saken ellers ligger an - ikke være 
avgjørende for gjennomskjæringsspørsmålet. 
 
Konklusjonen blir etter dette at skatteklagenemndas vedtak oppheves for så vidt gjelder 
omklassifiseringen av mellomværendet i Norus AS. 
 
 
Tilleggsskatt 
 
På bakgrunn av lagmannsrettens syn på klassifiseringen av Horns uttak fra Norus er det ikke 
rettslig grunnlag for å ilegge tilleggsskatt. Tingrettens resultat på dette punkt blir således stående, 
og den avledete anken fra staten v/Skatt øst forkastes. 
 
 
Sakskostnader 
 
Hans Herman Horn og Norus AS har etter dette vunnet saken fullt ut, og tilkjennes sakskostnader 
for tingretten og lagmannsretten etter hovedregelen, jf. tvisteloven § 20-2 første jf. andre ledd, jf. 
§ 20-9 andre ledd. 
 
For tingretten framla advokat Morten Goller sakskostnadsoppgave på til sammen 882 373,50 
kroner. Av dette gjelder 775 337,50 kroner salær og resten utgifter til utdrag mv. I tillegg 
kommer merverdiavgift. Advokaten har opplyst at advokatutgiftene i sin helhet belastes Horn, 
som ikke er merverdiavgiftspliktig, slik at sakskostnadsbeløpene som tilkjennes må tillegges 
merverdiavgift. Det innebærer at advokatutgiftene for tingretten samlet er på 1 102 967 kroner. I 
tillegg kommer gebyret for tingretten, som var på 6 880 kroner. Samlet kostnadsbeløp for 
tingretten er etter dette 1 109 847 kroner. 
 
For lagmannsretten har advokat Goller framlagt kostnadsoppgave på til sammen 500 300 kroner. 
Av dette er 21 175 kroner utgifter til utdrag mv, mens resten er salær. I tillegg kommer 
merverdiavgift, jf. bemerkningene ovenfor. Det innebærer at advokatutgiftene for 
lagmannsretten, inkludert merverdiavgift, beløper seg til 625 375 kroner. I tillegg kommer 
ankegebyret, som i dette tilfellet er 25 800 kroner. For lagmannsretten er etter dette det samlete 
kostnadsbeløpet 651 175 kroner. 
 
Kostnadsoppgavene for begge retter er spesifisert i samsvar med tvisteloven § 20-5 tredje ledd, 
og lagmannsretten finner at kostnadene må anses som nødvendige, jf. § 20-5 første ledd. Sakene 
har vært omfattende og har nødvendiggjort et betydelig arbeid fra prosessfullmektigens side. 
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Dommen er enstemmig. 
  
 

Domsslutning 
 

1. I hovedanken: Ligningen av Hans Herman Horn og Norus AS for inntektsårene 2007 - 2010 
oppheves for så vidt gjelder omklassifisering av mellomværendet i Norus AS fra lån til 
skattepliktig utbytte. 

2. I den avledete anken: Anken forkastes. 
3. Staten v/Skatt øst betaler innen to uker fra forkynnelsen av denne dommen sakskostnader til 

Hans Herman Horn og Norus AS for tingretten med 1 109 847 - 
énmillionetthundreognitusenåttehundreogførtisju - kroner og for og lagmannsretten med 651 
175 - sekshundreogfemtiéntusenetthundreogsyttifem - kroner.  

  
 
 
 
  
 
SkN 17-003 Skjønnsligning og tilleggsskatt 
 
Lovstoff: Skatteloven § 10-2. Ligningsloven § 8-2 nr. 1.  
Hålogaland lagmannsrett: Dom av 13. januar 2017, sak nr.: LH-2016-101061 
Dommere: Lagdommer Geir Ludvigsen, lagdommer Henriette Nazarian og ekstraordinær 
lagdommer Rolf Eidissen.  
 
Parter: Skatt Midt-Norge (advokat Morten Ustgård) mot A (advokat Tor Bjarne Dahl, 
advokatfullmektig Kenneth Eilertsen Bråten). 

 
Saken gjelder spørsmål om gyldigheten av skatteklagenemndas vedtak av 19. mai 2015. 
 
Om sakens forhistorie viser lagmannsretten til tingrettens dom der det framkommer følgende: 
 

«X AS ble stiftet 14. mai 2004. A AS eide 100 % av aksjene i X AS. A AS eies 100 % av A, 
som også var daglig leder og styreleder i X AS. Selskapet drev restaurant under navnet Z. 
 

Sammendrag: Skattyter og hans aksjeselskap var skjønnslignet for påstått uteholdt omsetning 
fra et spisested. Spørsmålet i saken var om det var adgang til skjønnsligning etter ligningsloven § 
8-2 nr. 1, om det var grunnlag for å sette skattemyndighetenes skjønn til side, samt tilleggsskatt. 
Lagmannsretten kom til at det var skjønnsadgang og at skattemyndighetenes skjønn ikke var 
vilkårlig eller åpenbart urimelig. Også vilkårene for tilleggsskatt var oppfylt: Etter en samlet 
vurdering fant lagmannsretten at det var kvalifisert sannsynlighetsovervekt for at skattyter hadde 
mottatt inntekt fra aksjeselskapet som ikke var oppgitt til ligningsmyndighetene, og at det var 
kvalifisert sannsynlighetsovervekt for at størrelsen på den skattemessige fordelen som var lagt til 
grunn var riktig. 
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Skatt Midt-Norge avholdt bokettersyn i selskapet X AS i tidsrommet 15. desember 2012 - 22. 
mars 2013 for årene 2011 og 2012. Rapport ble avgitt 22. mars 2013. Av rapporten fremgikk 
at bokføringen ikke var i samsvar med bokføringsloven og bokføringsforskriftenes 
bestemmelser ved at utfyllingen av dagsoppgjør var mangelfull og at årsak til korrigeringer 
ikke var gitt. Det ble påvist ikke registrert salg, betalt med kort. Det ble videre reagert på lav 
bokført bruttofortjeneste og lav andel av omsetningen som var betalt med kontanter. 
 
Skattekontoret kom til at det forelå skjønnsadgang etter ligningsloven § 8-2 nr. 1 og 
merverdiavgiftsloven § 18-1 nr. 1 bokstav b. 
 
Skattyter ble den 13. september 2013 varslet om at virksomhetens inntekt ble foreslått økt 
med kr 1.500.000 for 2011 og kr 1.500.000 for 2012. Ved beregningen ble det tatt 
utgangspunkt i at 25 % av omsetningen ble betalt med kontanter. 
 
Det ble videre varslet om 30 % tilleggsskatt. 

 
Ved Skattekontorets vedtak av 4. juni 2014 ble selskapets inntekter for 2011 etterberegnet 
med en økning på kr 1.000.000 og for 2012 med kr 900.000 med tillegg av 30 % tilleggsskatt. 
Samtidig ble utgående merverdiavgift etterberegnet med kr 241.789 med 20 % tilleggsavgift 
for 2011 og kr 221.348 med 20 % tilleggsavgift for 2012. Ved vedtak av samme dag ble 
alminnelig inntekt i As ligning for 2011 økt med kr 1.241.789 samtidig som det ble ilagt 30 
% tilleggsskatt. 
 
Sistnevnte vedtak ble påklaget 26. juni 2014, og fastholdt ved skatteklagenemndas vedtak av 
19. mai 2015. 
 
A v/advokatfullmektig Kenneth Bråten stevnet 19. november 2015 staten v/Skatt-Midt-Norge 
for Salten tingrett med påstand om at skatteklagenemndas vedtak kjennes ugyldig, subsidiært 
at tilleggsskatt ikke kan ilegges. Det ble videre nedlagt påstand om saksomkostninger. 
 
Skatt Midt-Norge v/advokat Morten Ustgård nedla i tilsvar av 15. desember 2015 påstand 
om frifinnelse samt saksomkostninger.» 

 
Salten tingrett avsa 6. april 2016 dom med slik domsslutning: 
 

1. Skatteklagenemndas vedtak av 19. mai 2015 oppheves for så vidt gjelder ileggelse av 30 % 
tilleggsskatt, og stadfestes i det øvrige. 

2. Hver av partene bærer sine omkostninger. 
  
Staten v/Skatt Midt-Norge innga den 6. mai 2016 anke over tingrettens opphevelse av den delen 
av skatteklagenemndas vedtak som omhandlet tilleggsskatt. A innga tilsvar 27. mai 2016 og 
erklærte samtidig avledet anke med påstand om at skatteklagenemndas vedtak kjennes ugyldig. 
Staten v/Skatt Midt-Norge innga tilsvar til den avlede anken 13. juni 2016. 
 
Ankeforhandling ble avholdt i Bodø 8. og 9. desember 2016. A møtte og avga forklaring. For 
Staten v/Skatt Midt-Norge møtte Jan Inge Fjørtoft. Det ble hørt to vitner og ellers ført slik 



Skattenytt nr. 1/2017 

28 
 

dokumentasjon som fremkommer av rettsboken. Saken står i vesentlig samme stilling for 
lagmannsretten som for tingretten. 
 
 
Skatt Midt-Norge har i hovedtrekk anført: 
 
Skatteklagenemnda la vekt på tre forhold når den kom fram til at det forelå skjønnsadgang etter 
ligningsloven § 8-2 nr. 1: 
 

- Uregistrert kortsalg 
- Uforklarlig lav bruttofortjeneste 
- Uforklarlig lav kontantandel 

  
I forbindelse med bokettersynet ble det gjennomført kontroll av journalen fra kassaapparatet og 
utskrift fra bankterminalen for til sammen 37 dager i 2011 og 2012. Gjennomgangen viser at 469 
transaksjoner med en samlet verdi på 97 601 kroner ikke kunne gjenfinnes på den elektroniske 
kassajournalen for de aktuelle dagene. Det ble avdekket uregistrert kortsalg for samtlige dager 
som ble undersøkt. Manglende fortløpende registrering av kortsalg på kassaapparatet 
representerer et alvorlig brudd på bokføringsforskriften § 5-3-2. A har ikke gitt en troverdig 
forklaring på hvorfor ikke alt kortsalg ble registrert på kassen. Det anføres at samleinnslag på 
slutten av dagen er gjort for å kamuflere uregistrert kontantsalg. Manglende registrering av 
kortsalg representerer en alvorlig feil som svekker tilliten til virksomhetens regnskaper. Dette 
forhold er i seg selv tilstrekkelig til at det foreligger skjønnsadgang etter ligningsloven § 8-2 nr. 
1. 
 
Virksomheten har uforklarlig lav bruttofortjeneste. Ved registrering i kassen har ikke 
virksomheten differensiert mellom ulike typer mat som ble solgt. Dette gjør det vanskelig å 
beregne teoretisk bruttofortjeneste for mat. Skattemyndighetene har beregnet at teoretisk 
bruttofortjeneste på øl ligger mellom 50 og 60 % avhengig av svinn og størrelsene på enhetene. 
Virksomhetens bokførte bruttofortjeneste lå på 37,5 % i 2011. Skattemyndighetene har innhentet 
opplysninger om gjennomsnittlig bruttofortjeneste i Region-Nord i 2011. Oversikten viser at 
gjennomsnittlig bruttofortjeneste for øl var 62,64 % mens gjennomsnittlig bruttofortjeneste for 
mat var 60,98 %. X hadde en bokført bruttofortjeneste på mat i 2011 på 40,33 %. 
Bruttofortjeneste er et stabilt nøkkeltall uavhengig av aktivitetsnivå. Lav bruttofortjeneste 
indikerer at omsetning holdes utenfor selskapets regnskaper. X AS hadde betydelig lavere 
bruttofortjeneste enn det som kan forventes, både ut fra en sammenligning med bransjetall og ut 
fra den teoretiske beregningen som ble gjennomført vedr. øl. Også dette forhold svekker tilliten 
til virksomhetens regnskap. 
 
Skatteetaten har innhentet opplysninger om forholdet mellom kontant og kortbetaling fra tre 
restaurantkjeder med restauranter og spisesteder over hele landet. Undersøkelsen viser at de aller 
fleste virksomhetene innenfor kategoriene pizza og familierestauranter oppgir en kontantbruk for 
2011 på mellom 20 og 30 %. Den laveste av alle i datagrunnlaget oppgav en kontantandel på 
17,32 %. X AS hadde en kontantandel i 2011 på 8,73 %. Kontantandelen ligger svært mye lavere 
enn det som framkommer av sammenlignbare tall fra bransjen, og dette er i seg selv en sterk 
indikasjon på at regnskapet er feil. 
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Uregistrert kortsalg, uforklarlig lav bruttofortjeneste samt uforklarlig lav kontantandel 
sammenlignet med tilsvarende virksomheter i markedet gir sterk grunn til å mistenke at 
regnskapet ikke er riktig, og det foreligger følgelig skjønnsadgang etter ligningsloven § 8-2 nr. 1. 
 
Det skjønn skattemyndigheten har utøvet etter ligningsloven § 8-2 kan bare settes til side av 
domstolen dersom det fremstår som vilkårlig eller grovt urimelig, eller dersom det bygger på feil 
faktum. 
 
Skjønnsutøvelsen skal søke å oppnå et resultat som ligger så nær som mulig opp mot det som er 
reell omsetting. Skjønnet er bygd på faktiske forhold avdekket under bokettersynet, understøttet 
av statistisk materiale. I vurderingen har skattemyndighetene tatt utgangspunkt i at virksomheten 
i henhold til regnskapet hadde en kontantandel på 8,73 %. Undersøkelser fra bransjen viste at 
forventet kontantomsetning i 2011 ville ligge på mellom 20 og 30 %. I skjønnsutøvelsen har 
skattemyndighetene lagt seg i det nedre sjikt, svært nær den laveste rapporterte kontantandel i 
bransjeundersøkelsene. Skjønnet medfører at kontantandelen økes til 18,4 %. At skjønnet er 
forsvarlig understøttes av undersøkelsen som ble gjennomført av PWC på oppdrag fra 
virksomheten i 2013. 
 
Skatteklagenemnda har også vurdert en alternativ beregningsmåte basert på ikke registrert 
omsetning av kortsalg. I de 37 dagene som ble undersøkt ble det avdekket uregistrert kortsalg 
samtlige dager med et gjennomsnitt på 3 748 kroner pr. dag. Med 350 åpningsdager ville dette 
tilsvare 1 311 800 kroner. Skjønnet ble kraftig redusert i forhold til dette. 
 
Ved skjønnsutøvelsen har skatteklagenemnda også sett hen til den lave bruttofortjenesten ved 
virksomheten. Etter skjønnet ble virksomhetens samlede bruttofortjeneste 49 %, noe som fortsatt 
er lavt sammenlignet med det som er vanlig i bransjen. Skjønnet er ikke vilkårlig eller urimelig. 
 
Dersom skjønnet kan legges til grunn er det ikke uenighet mellom partene om at 
inntektsøkningen må tilordnes A som eier, styreleder og daglig leder i X AS. 
 
Det er enighet om at tilleggsskatt etter ligningsloven § 10-2 krever at både vilkårene i 
bestemmelsen og det beløp tilleggsskatten beregnes med utgangspunkt i, kan bevises med klar 
sannsynlighetsovervekt. Det er klar sannsynlighetsovervekt for at vilkårene i bestemmelsen er 
oppfylt og at det beløp skjønnet kom fram til er riktig. Skjønnet bygger på uregistrerte kortsalg 
samt lav kontantandel av virksomhetens omsetning. Det er utøvd et forsiktig skjønn. 
Kontantandelen er oppjustert til et nivå som ligger lavt i forhold til det som er normalt i bransjen. 
Skatteklagenemnda har sett hen til bruttofortjenesten for å kontrollere resultatet av skjønnet. Etter 
at inntekten er korrigert vil virksomhetens bruttofortjeneste fortsatt ligge lavt i forhold til 
gjennomsnittet i Region Nord. 
 
Skjønnet er forsvarlig og rimelig. Det er vanskelig å se hva skattemyndighetene skulle gjort for å 
få et enda sikrere resultat. Det er skatteyters ansvar å gi nødvendige opplysninger slik at 
ligningen blir riktig. Når skatteyter har unnlatt å gi nødvendige opplysninger må dette få 
betydning i forhold til hva som kan kreves av skattemyndighetenes undersøkelser. Dersom det 
kreves for mye av skattemyndighetenes undersøkelse til tross for at skatteyter har unnlatt å bidra 
til å opplyse saken, vil dette kunne medføre at det lønner seg for skatteyter å ikke oppgi riktig 
informasjon til skattemyndighetene. 



Skattenytt nr. 1/2017 

30 
 

 
Det er nedlagt slik påstand: 
 

I anken: 
 

1. Staten v/Skatt Midt-Norge frifinnes. 
2. Staten v/Skatt Midt-Norge tilkjennes sakskostnader for tingrett og lagmannsrett. 

  
I avledet anke: 

 
1. Anken forkastes. 
2. Staten v/Skatt Midt-Norge tilkjennes sakskostnader for tingrett og lagmannsrett. 

  
 
A har i hovedtrekk anført: 
 
Vilkårene for skjønnsligning i ligningsloven § 8-2 er ikke oppfylt. 
 
Formelle feil ved regnskapet kan ikke alene gi grunnlag for skjønnsligning. 
 
A har erkjent at enkelte kortsalg ikke ble slått inn på kassen på det tidspunkt salget skjedde. Det 
ble imidlertid alltid foretatt samleinnslag på slutten av dagen slik at all kortsalg ble med i 
oppgjøret. Skattemyndigheten har ikke avdekket avvik mellom det som fremkommer i journalen 
fra kassen og det som framkommer i utskrift fra bankterminalen. Det er dermed ikke påvist at 
omsetning er holdt utenfor regnskapet. Det er tale om en mindre formell feil som ikke i seg selv 
kan gi grunnlag for skjønnsligning. Den formelle feilen svekker ikke tilliten til regnskapet på en 
slik måte at det gir grunnlag for skjønnsligning. 
 
Virksomhetens kontantandel er lav, men ikke uforklarlig lav. Skattemyndighetene har ikke påvist 
at bransjeundersøkelsen som det er henvist til er representativ for X AS. Det framkommer ikke i 
undersøkelsen hva slags prisnivå, kundegruppe og geografisk plassering restaurantene i 
undersøkelsen har. Heller ikke undersøkelsen fra NHO Reiseliv spesifiserer nærmere hva slags 
typer bedrifter som inngår i datagrunnlaget. Gjennomsnittsberegninger basert på de to 
undersøkelsene gir ikke grunnlag for å konkludere med at X AS hadde en unormalt lav 
kontantandel. Regnskapene viser for øvrig at X AS har hatt relativt stabil kontantandel over 
mange år. Dette underbygger at den kontantandelen som framkommer i regnskapet er riktig. 
Undersøkelsen som ble gjennomført av PWC står ikke i motsetning til den oppgitte 
kontantandelen. Undersøkelsen omfatter bare tre dager med to timer hver dag. Det er på det rene 
at kontantandelen varierer ganske mye fra dag til dag. Stikkprøve som ble gjennomført av 
skattekontoret 9. september 2012 viser for øvrig en kontantandel på 9,7 %. 
 
Bruttofortjenesten er ikke uforklarlig lav og kan ikke begrunne skjønnsadgang. Det forhold at 
bedriften har lav bruttofortjeneste gir ikke i seg selv adgang til skjønnsligning. Det må foretas en 
konkret vurdering av skatteyterens virksomhet. Skattemyndighetene har foretatt beregning av 
teoretisk bruttofortjeneste for øl. Øl utgjør imidlertid en svært liten del av virksomhetens 
omsetning. Teoretisk bruttofortjeneste for en så liten del av omsetningen vil være svært sårbar for 
feilmarginer. For eksempel er det ikke tatt hensyn til at det blir mer svinn når omsetningen er lav. 
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Videre er det ikke tatt hensyn til at samleinnslag på slutten av dagen alltid ble ført som mat. For 
den øvrige del av virksomhetens omsetning er det ikke foretatt beregning av teoretisk 
bruttofortjeneste. Skattemyndighetene har ikke foretatt tilstrekkelige undersøkelser til å kunne 
konkludere sikkert med hva som ville være forventet bruttofortjeneste for virksomheten. 
Gjennomsnittstall for bransjen kan ikke brukes som argument for at virksomheten har uforklarlig 
lav bruttofortjeneste i og med at det er grunn til å regne med at det er store variasjoner mellom de 
ulike serveringsstedene. 
 
Virksomhetens regnskap viser stabil bruttofortjeneste over mange år. Dette bidrar til å 
sannsynliggjøre at den bruttofortjenesten som framkommer i regnskapet for 2011 er riktig. 
 
Vilkårene for skjønnsligning i ligningsloven § 8-2 nr. 1 er ikke oppfylt. Det er ikke 
sannsynliggjort at A har tatt imot utbytte som ikke er registrert. 
 
Subsidiært anføres det at det skjønn som er utøvd er vilkårlig. 
 
Skattemyndighetene har selvstendig ansvar for å sikre et forsvarlig grunnlag for skjønnet. 
Skatteklagenemnda har bygget skjønnet på statistisk informasjon vedrørende forholdet mellom 
kontant og kort-kjøp. Skatteklagenemnda har ikke påvist at den bransjeundersøkelse som det 
vises til er representativ for X AS. Det er tale om kjederestauranter som har ulike karakteristika 
enn det som gjelder for X AS. Det er ikke foretatt nærmere undersøkelse av om det kan 
forekomme større avvik mellom den type kjederestauranter som er med i undersøkelsen og 
frittstående restauranter. Det er en betydelig mulighet for at skjønnet bygger på feilaktige 
forutsetninger. 
 
Skatteklagenemnda har ikke anvendt den alternative beregningsmåten basert på uteholdt kortsalg. 
Denne beregningsmåten vil imidlertid uansett basere seg på gjennomsnittlig utholdt kortsalg over 
få dager, og beregningen blir følgelig usikker. Også et skjønn basert på denne type beregning vil 
være vilkårlig. 
 
Saken er ikke tilstrekkelig opplyst da skattemyndighetene ikke har utarbeidet 
privatforbruksanalyse for å sannsynliggjøre forbruk av en slik størrelsesorden som er lagt til 
grunn. Skattemyndighetene burde også gjennomført stedlig observasjon for å kartlegge 
virksomhetens kontantomsetning. 
 
Skjønnet er vilkårlig, og vedtaket må følgelig kjennes ugyldig. 
 
I og med at skjønnsligningen må settes til side som ugyldig vil ikke vilkårene for ileggelse av 
tilleggsskatt i henhold til ligningsloven § 10-2 være oppfylt. 
 
Atter subsidiært anføres at dersom skjønnet ikke er ugyldig, er det likevel ikke klar 
sannsynlighetsovervekt for at A har hatt uregistrert inntekt i den størrelsesorden som er lagt til 
grunn i skjønnet. Det vises til at skjønnet er bygd på usikker statistikk, samt at det ikke er foretatt 
tilstrekkelig individuelle undersøkelser av virksomheten. 
 
Det er nedlagt slik påstand: 
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For anken: 
 
Anken forkastes. 
 
For den avlede anken: 
 
Skatteklagenemndas vedtak av 19.05.2015 mot A, med underliggende vedtak av skattekontoret, 
er ugyldig. 
 
For begge anker: 
 
A tilkjennes saksomkostninger for tingretten og lagmannsretten. 

 
  
 
Lagmannsretten bemerker: 
 
 
Adgang til skjønnsligning 
 
Vilkåret for skjønnsligning fremgår av ligningsloven § 8-2 nr. 1 som lyder slik: 
 

1. Ligningsmyndighetene kan sette skatteyterens oppgaver til side og fastsette grunnlaget for 
ligningen ved skjønn når de finner at oppgavene ikke gir et forsvarlig grunnlag å bygge 
fastsettingen på. Dette gjelder bl.a. når 
a) oppgavene lider av feil eller regnskapet som oppgavene bygger på, ikke er ført i samsvar 

med lov og forskrifter, og disse forhold svekker tilliten til oppgavene eller regnskapet i sin 
alminnelighet, 

b) Oppgavene viser en dårligere bruttofortjeneste enn hva andre skattytere under 
sammenlignbare forhold har oppnådd eller som det var grunn til å vente at skattyteren 
kunne oppnå, og skattyteren ikke kan forklare det unormale resultat eller 

c) det ikke er rimelig sammenheng mellom skattyterens oppgitte inntekt, sannsynlige 
privatforbruk og eventuell formuesbevegelse. 

  
Det fremkommer både av ordlyden i bestemmelsen og av forarbeidene at opplistingen i 
bestemmelsen ikke er uttømmende. Lagmannsretten viser til Ot.prp.nr.29 (1978-1979) side 98 
flg. Grunnlaget for skjønnsligning kan være sammensatt av en rekke momenter som hver for seg 
ikke betinger anvendelse av skjønn, men som sett i sammenheng sannsynliggjør at oppgaven ikke 
er riktig, og at den dermed ikke gir et forsvarlig grunnlag for fastsettelse av ligningen. 
 
Skatteklagenemnda har lagt til grunn at uteholdt kortsalg, lav bruttofortjeneste og lav 
kontantandel i omsetningen samlet medfører at det foreligger skjønnsadgang. Lagmannsretten vil 
i det følgende se nærere på de tre forholdene som påberopes. 
 
Skattekontoret har innhentet transaksjonsutskrifter fra virksomhetens bankterminal og 
sammenholdt disse med journal fra kassen for til sammen 37 dager i 2011 og 2012. 
Gjennomgangen viser at 469 transaksjoner med en samlet verdi på 97 601 kroner ikke kunne 
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gjenfinnes på den elektroniske kassajournalen for de aktuelle dagene. I sum varierer de beløpene 
som ikke er registrert i kassen fra 380 til 11 069 kroner pr. dag. Skatteklagenemnda har vurdert 
betydningen av disse funnene slik: 
 

«Det at enkelte kortsalg ikke registreres på kassaapparatet gjør at det blir et misforhold 
mellom kortsalg registrert på kasseapparatet og kortsalg registrert på bankterminalen. Når 
totalbeløpet fra bankterminalen overføres til dagsoppgjøret føres det en høyere sum på 
kortbetalinger i dagsoppgjøret enn det som er registrert på kasseapparatet. På dagsoppgjøret 
fylles også omsetningen fra kassen inn, det som fremgår av z-rapport på kassen. Når totalen 
på kassen ikke er korrekt fordi det mangler kortbetalinger der, og man deretter flytter over 
totalen fra bankterminalen, vil totalen for dagsoppgjøret bli feil ved at deler av 
kontantomsetningen da må fylle opp differansen mellom det som er registrert på 
kasseapparatet som kortbetalinger og det som fremgår av bankterminalen. Dersom alle 
kontantsalg er registrert på kassaapparatet vil det bli et overskudd av kontanter i kassen i 
forhold til det som fremgår av z-rapport når dagsoppgjøret tas.» 

 
Selv om det er påvist at en del kortsalg ikke er registrert i kassen har skattekontoret funnet at sum 
kortsalg på dagsoppgjøret tilsvarer beløp fra avstemmingsrapport fra bankterminalen. 
Totalsummen for kortsalg er dermed med i dagsoppgjøret, selv om alle kortsalg ikke er registrert 
i kassejournalen. A har forklart for lagmannsretten at det på slutten av hver dag ble foretatt 
avstemming mellom bankterminalen og kassen- og at differansen ble slått inn. 
 
Lagmannsretten finner det klart, og det er etter det lagmannsretten forstår ikke bestridt, at 
manglende registrering av kortkjøp i kassen representerer brudd på bokføringsforskriften § 5-3-2. 
Lagmannsretten er enig med tingretten i at de feilene som er avdekket ikke i seg selv påviser at 
midler er holdt utenfor virksomhetens registrerte omsetning. Praksisen med å foreta samleinnslag 
på slutten av dagen muliggjør imidlertid at kontant omsetning kamufleres og holdes utenfor 
regnskapet. Lagmannsretten finner det klart at de feilene som er avdekket i betydelig grad 
svekker tilliten til virksomhetens regnskap. 
 
Skattemyndighetene har innhentet opplysninger om forholdet mellom betaling med kontant og 
kort fra tre restaurantkjeder med spisesteder over hele landet. Undersøkelsen omfatter 316 
spisesteder og viser at hovedtyngden innenfor kategoriene pizza- og familierestauranter lå 
mellom 20 og 30 % kontantbruk i 2011. Den laveste registreringen i datagrunnlaget utgjorde 
17,32 %. Skattemyndighetene har videre vist til en rapport fra NHO reiseliv fra 2013 som 
omfatter 130 serveringsbedrifter. Svarene i undersøkelsen viser en gjennomsnittlig fordeling på 
25 % kontant, 60 % kort og 16 % faktura. X AS hadde en registrert kontantandel i 2011 på 8,73 
%. Kontantandelen i virksomheten ligger vesentlig lavere enn det en kunne forvente ut fra 
bransjeundersøkelsene. Lagmannsretten er enig med skatteklagenemnda og tingretten i at dette 
bidrar til å svekke tilliten til virksomhetens regnskap. Lagmannsretten slutter seg til det tingretten 
har sagt om dette på side 12-14 i dommen. 
 
Staten har til sist anført at X AS hadde uforklarlig lav bruttofortjeneste og at også dette forhold 
bidrar til å svekke tilliten til virksomhetens regnskap. Skatteklagenemndas vurdering av forventet 
bruttofortjeneste bygger både på gjennomsnittstall i bransjen i Region Nord og på en 
undersøkelse av teoretisk bruttofortjeneste for øl. Lagmannsretten er enig med A i at det hefter en 
viss usikkerhet rundt undersøkelsen av teoretisk bruttofortjeneste på øl, særlig fordi salg av øl 
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utgjorde en så vidt liten andel av virksomhetens omsetning. Bransjetall fra Region Nord viser at 
gjennomsnittlig bruttofortjeneste for mat og øl lå på henholdsvis 62,64 % og 60,98 % i 2011. 
Tilsvarende tall for X AS var 40,33 % og 37,43 %. Bransjetallene inneholder ikke nærmere 
opplysninger om eventuelle ulikheter i bruttofortjeneste mellom virksomhetene, og dette bidrar 
etter lagmannsrettens oppfatning til å redusere verdien av undersøkelsen som 
sammenligningsgrunnlag. Det forhold at X AS ligger så vidt lavt i bruttofortjeneste sammenlignet 
med gjennomsnittet i bransjen bidrar likevel i noen grad til ytterligere å styrke mistanken om at 
regnskapet ikke gir korrekt informasjon om virksomhetens omsetning. 
 
Samlet sett finner lagmannsretten det klart at virksomhetens regnskap ikke gir et forsvarlig 
grunnlag for ligningen og at vilkårene for skjønnsligning i henhold til ligningsloven § 8-2 nr. 1 er 
oppfylt. 
 
 
Skjønnsutøvelsen 
 
Ligningsloven § 8-2 hjemler et fritt forvaltningsskjønn. Domstolene kan prøve om 
saksbehandlingen og det faktiske grunnlaget for skjønnet er korrekt, om rettslige normer for 
hvordan skjønnet skal utøves er fulgt, om det skjønnet som er utøvd er tilstrekkelig bredt og 
saklig, og at skjønnsresultatet ikke fremstår som åpenbart urimelig. Lagmannsretten viser til Rt-
2012-1025 avsnitt 58 med videre henvisninger. 
 
Ligningsmyndighetene plikter å fastsette det faktiske grunnlaget for ligningen på grunnlag av en 
fri bevisbedømmelse. Målet skal være å komme så nær det faktisk riktige som mulig, jf. Rt-1994-
260. 
 
Skjønnsutøvelsen bygger i hovedsak på en oppjustering av virksomhetens kontantandel. 
 
Kontantandelen er beregnet på bakgrunn av en plot-undersøkelse som viser prosentvis omsetning 
med kontanter i tre restaurantkjeder med spisesteder over hele landet. Om undersøkelsen 
framkommer følgende i vedtaket: 
 

«Når man tar utgangspunkt i plottskjemaet ser man at restaurantene som er betegnet som 
pizza- og familierestauranter ligger på en kontantandel på 20-30 % i 2011 og 17-28 % i 2012. 
De restaurantene som er betegnet som pizza- og familierestauranter har et noe høyere 
prisnivå enn X AS. Dette taler for at virksomheten bør ligge noe høyere i andel betalt med 
kontanter enn disse gjør. 
 
De stedene som i skjemaene er betegnet som cafeer og burgersteder har lavere prisnivå enn X 
AS. Disse ligger i 2011 på 29 – 50 % og i 2012 på 25 - 45 %. X AS skal statistisk sett, på 
grunn av sitt prisnivå, legge seg noe lavere enn snittet av disse. 
 
Skattekontoret mener et korrekt nivå for etterberegning for X i 2011 burde ligge rundt 25-30 
% og for 2012 på 20 % - 25 % når man sammenligner ut fra prisnivået på X.» 
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Ved beregningen av virksomhetens omsetning tok skattemyndighetene utgangspunkt i en 
kontantandel på 20 %, noe som ga en økt omsetning på 1 187 127 kroner for 2011. Beløpet ble 
rundet ned til 1 000 000 kroner. Etter avrunding blir kontantandelen 18,4 %. 
 
A har anført at skattemyndighetene ikke har påvist at bransjeundersøkelsen er representativ for X 
AS. Det fremkommer ikke i undersøkelsen hva slags prisnivå, kundegrupper og geografisk 
plassering restaurantene i undersøkelsen har. Skattemyndighetene har heller ikke undersøkt om 
det kan være avvik mellom den type kjederestauranter som inngår i undersøkelsen og frittstående 
restauranter. 
 
Lagmannsretten har kommet til at skjønnet bygger på et tilstrekkelig bredt grunnlag. Plot-
undersøkelsen omfatter flere hundre spisesteder som befinner seg spredt rundt i hele landet. Selv 
om alle virksomhetene i undersøkelsen er kjedebasert dreier det seg om ulike typer spisesteder 
med ulik profil og ulikt prisnivå. Lagmannsretten finner det ikke sannsynlig at det forhold at 
undersøkelsen bare omfatter kjedebaserte virksomheter medfører at undersøkelsen ikke er 
representativ for bransjen hva gjelder andel kontantomsetning. Lagmannsretten bemerker for 
øvrig at skattemyndighetene ved skjønnsutøvelsen har lagt seg helt i nedre sjikt av det som er 
sannsynlig kontantandel med bakgrunn i plot-undersøkelsen. Skjønnet bygger ikke på 
gjennomsnittstall, men er satt svært nær den laveste registrerte kontantandel for 2011. Ved å 
legge seg i nedre sjikt er det tatt høyde for individuelle avvik hos virksomheten. Det er også 
foretatt en konkret vurdering av prisnivået hos X AS. Sammenlignet med plot-undersøkelsen 
skulle virksomhetens prisnivå tilsi en høyere kontantandel enn det som er lagt til grunn i 
skjønnet. Skjønnet framstår etter lagmannsrettens oppfatning som forsiktig. 
 
Skatt Midt-Norge har anført at skjønnet underbygges ytterligere av en undersøkelse som PWC 
gjennomførte etter avtale med X AS i oktober 2013. Undersøkelsen ble gjennomført gjennom 3 
stedlige observasjoner over 2 timer og viser en gjennomsnittlig kontantomsetning på 18,3 %. A 
har på sin side vist til at en stikkprøve skattekontoret gjennomførte ved virksomheten 9. 
september 2012 kom fram til en kontantandel på 9,7 % denne dagen. Lagmannsretten bemerker 
at begge disse undersøkelsene bygger på kartlegging av omsetningen over en svært begrenset 
tidsperiode, og at de dermed gir lite veiledning med hensyn til den samlede andelen av 
kontantomsetning ved virksomheten i 2011. 
 
A har anført at skattemyndighetene burde gjennomført ytterligere undersøkelser av virksomheten 
for å danne seg et sikrere grunnlag for skjønnet. Herunder er det anført at det skulle vært 
gjennomført privatforbruksanalyse samt at skattemyndighetene burde gjennomført kontroll av 
kontantandel gjennom stedlig observasjon. Lagmannsretten er enig med tingretten i at 
privatforbruksanalyse ikke vil være egnet til å opplyse saken ytterligere, og kan slutte seg til det 
tingretten har sagt om dette på side 14 i dommen. Undersøkelse gjennom tilstedeværelse i 
restauranten ville muligens kunne gitt ytterligere grunnlag for vurderingen av kontantandelen av 
virksomhetens omsetning. Det er imidlertid grunn til å tro at kontantandelen varierer en del fra 
dag til dag. En slik undersøkelse ville dermed måtte pågå over noe tid og være relativt 
ressurskrevende. Etter lagmannsrettens oppfatning var saken tilstrekkelig opplyst da 
skattekontoret fattet vedtak 4. juni 2014, og lagmannsretten kan ikke se at skattekontoret eller 
skatteklagenemnda var forpliktet til å foreta ytterligere undersøkelser. 
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Lagmannsretten finner at det ikke er grunnlag for å sette skjønnet til side som vilkårlig eller 
åpenbart urimelig. 
 
 
Tilleggsskatt 
 
Etter ligningsloven § 10-2 kan tilleggsskatt ilegges når skattyter har gitt uriktige eller 
ufullstendige opplysninger som kan føre til skattemessige fordeler. Spørsmålet om hvilket 
beviskrav som skal legges til grunn ved ileggelse av tilleggsskatt, fikk avklaring i Høyesteretts 
storkammeravgjørelse i Rt-2008-1409. Høyesterett slo fast at det ved ileggelse av tilleggsskatt 
kreves klar sannsynlighetsovervekt for at vilkårene i ligningsloven § 10-2 er oppfylt. I 
Ot.prp.nr.82 (2008-2009) om endringer i ligningsloven er anvendelsen av kravet om klar 
sannsynlighetsovervekt ved vurderingen av tilleggsskatt omtalt slik: 
 

«Kravet til klar sannsynlighetsovervekt vil gjelde både vilkåret om at skattyter må ha gitt 
uriktige eller ufullstendige opplysninger, eller unnlatt pliktig levering av selvangivelse, og 
vilkåret om at opplysningssvikten har ført til eller kunne ha ført til skattemessige fordeler. 
Kravet om klar sannsynlighetsovervekt gjelder også størrelsen på den skattemessige fordelen, 
som danner grunnlaget for beregning av tilleggsskattens størrelse. I enkelte tilfeller må derfor 
tilleggsskatten beregnes av et lavere beløp enn den skatteøkning som følger av formues- eller 
inntektstillegg fastsatt ved endringsligningen. Dette kan forekomme når ett av 
inntektstilleggene i saken er forankret i klar sannsynlighetsovervekt, mens et annet 
inntektstillegg bare kan bevises med alminnelig sannsynlighetsovervekt.» 

 
Lagmannsretten bemerker at det forhold at grunnlaget for ligningen er basert på skjønn ikke i seg 
selv utelukker at beløpet kan anses bevist med klar overvekt av sannsynlighet. Beviskravet 
forutsetter imidlertid at skjønnet bygger på et solid grunnlag, herunder at det i større grad enn det 
som kreves etter ligningsloven § 8-2 er lagt inn sikkerhetsmarginer mot individuelle avvik. 
 
Lagmannsretten finner etter en samlet vurdering at det er kvalifisert sannsynlighetsovervekt for at 
A har mottatt inntekt fra X AS som ikke har blitt oppgitt til ligningsmyndighetene. I 
bevisvurderingen har lagmannsretten særlig lagt vekt på at det er avdekket at X AS systematisk 
og over tid har brutt bokføringsforskriftens regler om fortløpende registrering av omsetning. 
Videre har lagmannsretten lagt vekt på at virksomheten hadde påfallende og uforklarlig lav 
kontantomsetning sammenlignet med tilsvarende tall fra bransjen. Lagmannsretten viser til det 
som er sagt om dette ovenfor under drøftelsen av skjønnsadgang og skjønnsutøvelsen. 
 
Lagmannsretten finner vider at det er kvalifisert sannsynlighetsovervekt for at størrelsen på den 
skattemessige fordelen som er lagt til grunn er riktig. Ved vurderingen har lagmannsretten lagt 
betydelig vekt på at skattemyndighetene har basert skjønnet på en kontantandel som ligger helt i 
nedre sjikt av de tall som framkommer i plot-undersøkelsen. Skattemyndighetene har dermed 
etter lagmannsrettens oppfatning lagt inn en betydelig sikkerhetsmargin hva gjelder mulige 
individuelle avvik ved virksomheten. Som det framkommer ovenfor har skattemyndighetene også 
foretatt en konkret vurdering av prisnivået hos X AS opp mot de ulike kategoriene av spisesteder 
i undersøkelsen. Sett hen til plot- undersøkelsen finner lagmannsretten at det er lite sannsynlig at 
virksomheten hadde en kontantandel på mindre enn 18,4 % i 2011. 
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Lagmannsretten finner etter dette at vilkårene for tilleggsskatt etter ligningsloven § 10-2 er 
oppfylt. 
 
 
Sakskostnader 
 
A har tapt saken både hva gjelder anken og den avledede anken, og skal etter hovedregelen i 
tvisteloven § 20-2 annet ledd pålegges å erstatte motpartens sakskostnader. Lagmannsretten har 
vurdert, men kan ikke se at det er grunnlag for å gjøre unntak for omkostningsansvaret etter 
tvisteloven § 20-2 tredje ledd. Advokat Morten Ustgård har fremlagt omkostningsoppgave for 
lagmannsretten på 199 568, 50 kroner med tillegg av rettsgebyret på 23 220 kroner. Det er ikke 
fremmet innvendinger mot kravet, og lagmannsretten anser at kostnadene har vært nødvendige og 
rimelige, jf. tvisteloven § 20-5 første ledd. Kostnadsansvaret avrundes til 222 788 kroner. 
 
Ved fastsettelsen av sakskostnader for tingretten, skal lagmannsrettens resultat legges til grunn, 
jf. tvisteloven § 20-9 annet ledd. Saken stod i samme stilling for tingretten som for 
lagmannsretten og partenes påstander var de samme. A skal etter hovedregelen i tvisteloven § 20-
2 annet ledd pålegges å dekke motpartens omkostninger for tingretten. Heller ikke her ser 
lagmannsretten at det er grunnlag for å gjøre unntak for omkostningsansvaret. Advokat Ustgård 
har fremlagt omkostningsoppgave for tingretten på 153 266 kroner som legges til grunn som 
nødvendige kostnader, jf. tvisteloven § 20-5 første ledd. 
 
Dommen er enstemmig. 
  
 

Domsslutning 
 
I anken: 
 

Staten frifinnes. 
 
I motanken: 
 

Anken forkastes. 
 
For begge ankene: 

a) I sakskostnader for lagmannsretten betaler A til Staten v/Skatt Midt-Norge 222 788 - 
tohundreogtjuetotusensyvhundreogåtiåtte - kroner innen to uker fra dommens forkynnelse. 

b) I sakskostnader for tingretten betaler A til Staten v/ Skatt Midt-Norge 153 266 - 
etthundreogfemtitretusentohundreogsekstiseks - kroner innen to uker fra dommens 
forkynnelse.  
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SkN 17-004 Spørsmål om gjennomskjæring 
 
Lovstoff: Skatteloven §§ 2-3 og 10-3. Ligningsloven § 9-6.  
Borgarting lagmannsrett: Dom av 9. januar 2017, sak nr.: LB-2014-176629-3 
Dommere: Lagdommer Bjørn E. Engstrøm, lagdommer Halvor Aas, og ekstraordinær 
lagdommer Leiv Robberstad. Meddommere: Statsautorisert revisor Anita Roarsen og 
statsautorisert revisor Leiv Lageraaen. 
 
Parter: Staten v/Skatt vest (advokat Goud Helge Homme Fjellheim, rettslig medhjelper 
Matias Bugge) mot Transocean Offshore International Ventures Ltd og Transocean Offshore 
Ltd (for begge: advokat Hanne Kristin Skaarberg Holen, rettslige medhjelpere Eyvind 
Sandvik og Anders Nordli). 

 
I - Innledning 
 
Saken gjelder overprøving av skatteklagenemndas vedtak om kildeskatt. 
 
Oslo tingrett avsa 26. juni 2014 dom med slik domsslutning: 
 

1. Skatteklagenemndas vedtak er gyldig for så vidt Transocean Offshore Ltd. (TOL) og 
Transocean Offshore International Ventures Ltd. (TOIVL) er ilagt kildeskatt. 

2. Skatteklagenemndas vedtak oppheves for så vidt Transocean Offshore Ltd. (TOL) og 
Transocean Offshore International Ventures Ltd. (TOIVL) er ilagt tilleggsskatt. 

3. Hver av partene bærer sine egne sakskostnader. 
  
Staten v/ Skatt vest anket dommen til Borgarting lagmannsrett for så vidt gjelder tingrettens 
avgjørelse om opphevelse av vedtaket om tilleggsskatt, domsslutningen punkt 2. 
 
Transocean Offshore Ltd. og Transocean Offshore International Ventures Ltd. anket dommen for 
så vidt gjelder punkt 1 i tingrettens domsslutning. Selskapene vil heretter også omtales som 
henholdsvis TOL og TOIVL. 
 
Under saksforberedelsen har staten trukket sin anke. Saken for lagmannsretten gjelder dermed 
kun vedtakets gyldighet for så vidt gjelder ileggelse av kildeskatt. 
 
Ankeforhandling er holdt over 20 rettsdager fra 11. oktober 2016 i Borgarting lagmannsretts hus. 
Partenes representanter fremgår av rettsboken. Ankende parts representant avga forklaring. Det 
ble avhørt 12 vitner. Om bevisføringen for øvrig vises til rettsboken. 
 
Kort om sakens bakgrunn 
 
Selskapene i konsernet 
De sentrale selskapene skal kort redegjøres for her. 

Sammendrag: Saken gjaldt spørsmålet om ileggelse av kildeskatt på utbytte fra et norsk selskap. 
Utbyttet var utbetalt til et dansk holdingselskap, som igjen hadde delt ut utbytte til to selskaper 
registrert på Cayman Islands. Lagmannsretten kom til at utbyttet skulle tilordnes den formelle 
eier (det danske selskapet), og at det ikke var grunnlag for gjennomskjæring. Dissens 4-1.  
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Det som i dag er konsernspissen, var opprinnelig det amerikanske selskapet Sonat Offshore 
Drilling Inc. (SODI). Selskapet har senere endret navn til Transocean Offshore Inc (TOI), 
registrert i USA og senere på Caymand Islands og Transocean Sedco Forex Inc en periode etter 
fusjon med Sedco Forex Inc. (Panama). 
 
Transocean Offshore Deepwaater Drilling Inc. (TODDI) var et datterselskap som ble etablert i 
USA etter at konsernspissen (TOI) flyttet til Cayman Islands. 
 
Det norske selskapet Transocean AS var et tidligere børsnotert selskap (da Transocean ASA, 
heretter også TASA) som ble kjøpt av Sonat Offshore Drilling Inc. i USA i 1996, og deretter tatt 
av børs. Sonat Offshore Drilling Inc. skiftet navn til Transocean Offshore Inc. Aksjene i TASA 
ble i 1996 overdratt til det norske nyopprettede selskapet Transhav AS (THAV), som var eiet av 
Transocean Offshore Inc. i USA. Deretter ble de resterende aksjonærene tvangsinnløst. Det ble i 
denne forbindelse holdt skjønn ved Jæren herredsrett 19. juni 1997. 
 
I januar 2000 ble Transhav AS overdratt til det danske selskapet Transocean Offshore Holding 
ApS (heretter også TOHA). Lagmannsretten kommer tilbake til selskapsoverdragelsene og 
omstruktureringen i konsernet senere. 
 
På tidspunktet for utbytteutbetalingen saken gjelder, eide TODDI deler av selskapet Transocean 
Offshore Ltd (Cayman Islands), kalt TOL. Det resterende av TOL var eid av en ikke-amerikansk 
del av konsernet. 
 
Konsernspissen Transocean Offshore Inc. (Cayman Islands), TOI, eide også selskapet 
Transocean International Ventures Ltd. (Cayman Islands), kalt TOIVL. TOL og TOIVL eide 
sammen selskapet Transocean Offshore Holding Aps (Danmark), kalt TOHA. 
Aksjekapitalfordelingen fremgår senere i dommen. TOHA eide 100 % av det norske 
holdingselskapet THAV. THAV eide på sin side 100 % av det drifts- og riggeiende selskapet 
Transocean AS (TASA). 
 
Utbyttebetalingen saken gjelder 
I generalforsamlingen til Transocean AS 6. juni 2001 ble det besluttet å dele ut utbytte til 
aksjonæren THAV med NOK 324 594 780, som var i samsvar med styrets forslag. Utdeling av 
utbyttet ble gjort opp ved at Transocean AS overførte en andel av fordring pålydende USD 35 
669 870 (opprinnelig pålydende USD 38 773 916) mot Transocean Sedco Forex Inc (heretter 
også TSF) til Transhav AS. 
 
Transhav AS holdt generalforsamling samme dag, 6. juni 2001. På generalforsamlingen ble det 
vedtatt å utbetale utbytte på NOK 2 599 920 558. Utbyttet ble gjort opp ved overdragelse av den 
fordring selskapet hadde fått overført fra Transocean AS, samt utstedelse av en ny fordring. 
 
TOHA holdt generalforsamling 19. juni 2001, og vedtok utbyttebetaling til sine morselskaper 
med DKK 2 430 500 000. Morselskapene var TOL og TOIVL, ankende parter i saken her. 
 
På bakgrunn av den nordiske skatteavtalen ble det ikke holdt igjen kildeskatt ved utdelingen fra 
Transhav AS til TOHA. 
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Danske skatteregler innebar på det aktuelle tidspunktet at det ikke skulle betales kildeskatt ved 
utbytte fra TOHA til de to Cayman Island-registrerte morselskapene. Det er på det rene at de 
danske skattereglene ble endret 12 dager etter at utbyttet ble vedtatt, og at både ledelsen og 
generalforsamlingen i TOHA, samt ledelsen i øvrige deler av konsernet, var klar over den 
kommende endringen i dansk regelverk. Etter endringen, ville utdeling fra Danmark til 
morselskap på Caymand Islands føre til dansk kildeskatt. 
 
Saksgangen 
I brev 22. september 2004 fra Stavanger likningskontor til Transhav AS ble det varslet om at 
ligningen for inntektsåret 2001 ville bli tatt opp til endring, med ilegging av kildeskatt på utbytte. 
Transhav AS var på det tidspunktet oppløst. Varselet ble besvart av advokat Einar Brask i Ernst 
& Young. 
 
Det ble sendt nytt varsel 16. desember 2004. Varselet var denne gangen stilet til avviklingsstyrets 
leder Kjell Gunnar Bjerke (THAV var da avviklet, jf. nedenfor). Dette varselet ble besvart av 
advokat Sverre E. Koch i advokatfirmaet Thommessen, Krefting, Greve Lund 17. desember 
2004. Den 19. desember 2004 orienterte ligningskontoret Økokrim om saken. 3. mai 2006 sendte 
ligningskontoret for tredje gang varsel om endret ligning, også denne gangen til Transhav AS ved 
avviklingsstyrets leder. 
 
I varselet redegjorde ligningskontoret blant annet for sitt syn på spørsmålet om hvor stor del av 
utbyttet som kunne anses som tilbakebetaling av innbetalt kapital, og stilte spørsmål ved 
lovligheten av deler av utbyttebetalingen fra et selskapsrettslig synspunkt. Varselet ble besvart 
31. mai 2006 av advokat Nicolay Vold i Wiersholm, Mellbye & Bech. Den 15. februar 2008 
oversendte ligningskontoret utkast til vedtak til advokat Vold. 
 
Deretter varslet ligningskontoret de ankende parter i brev 27. og 28. februar 2008 om vedtak om 
ilegging av kildeskatt på utbyttet utdelt i 2001. Varselet ble besvart, og det ble også avholdt 
ytterligere møter. 7. oktober 2008 fattet ligningskontoret vedtak om at TOL og TOIVL skulle 
ilegges kildeskatt med 25 % på NOK 1 647 241 672 av utbyttet, samt 60 % tilleggsskatt. 
Bakgrunnen var at ligningskontoret anså at vilkårene for skattemessig gjennomskjæring var til 
stede. Det ble også konkludert med at skatteavtalen uansett ikke kom til anvendelse fordi TOHA 
ikke var virkelig rettighetshaver til utbyttet. 
 
Vedtaket ble påklaget til skatteklagenemnda, som fattet vedtak 24. februar 2012. 
Skatteklagenemnda opprettholdt vedtaket om kildeskatt. For så vidt gjelder tilleggsskatt ble 
skattesatsen satt ned fra 60 % til 30 % for NOK 937 122 060 av utbyttet. Kildeskatt, tilleggsskatt 
og renter ble fordelt med 4,81 % til TOL og 95,19 % til TOIVL. 
 
Vedtaket ble bragt inn for Oslo tingrett til prøving av gyldigheten. Tingrettens domsslutning er 
gjengitt over. 
 
Varselet fra ligningskontoret til Økokrim førte til at Økokrim foretok ransaking og beslag hos 
selskapene og deres rådgivere og revisorer både i Norge og utlandet. Siktelsene førte til tiltale 
mot tre selskaper i konsernet, skatterevisor Klaus Klausen og advokat Einar Brask hos Ernst & 
Young, samt advokat Sverre E. Koch hos Thommesen Krefting Greve-Lund. Tiltalene gjaldt 
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brudd på ligningsloven ved ufullstendige eller uriktige opplysninger samt brudd på 
regnskapsloven. Ett av forholdene i tiltalen gjaldt brudd på opplysningsplikten knyttet til det 
samme forhold som nærværende sak gjelder. Oslo tingrett behandlet saken i hovedforhandling 
over ca. ni måneder i 2012 - 2013, og avsa dom 2. juli 2014. Oslo tingrett frifant samtlige tiltalte, 
idet tingretten fant at det ikke forelå skatteplikt i noen av forholdene. Påtalemyndighetens anke 
ble henvist til ankeforhandling, men ble senere trukket. Frifinnelsene er dermed rettskraftige. 
 
  
II - Partenes anførsler 
 
Ankende parts anførsler 
 
De ankende parter, Transocean Offshore Ltd. og Transocean Offshore International 
Ventures Ltd, har sammenfatningsvis anført: 
 
Transoceankonsernet er et internasjonalt konsern som har innrettet sin virksomhet på en helt 
ordinær måte, og i samsvar med hva andre internasjonale konsern gjør, der tilsvarende forhold 
gjør seg gjeldende. Konsernets to kjerneområder er å eie rigger og å drive rigger. Riggene er 
flyttbare, og vil flyttes mellom jurisdiksjoner. Det er da hensiktsmessig at eierskapet til riggene er 
atskilt fra driften. Tilsvarende organiseringer gjøres for eksempel i konsern som driver med skip. 
 
Konsernet har verken ved omorganiseringen av hele konsernet, eller ved opprettelsen av TOHA, 
handlet illojalt mot norske eller andre lands skatteregler. Hovedformålet ved omorganiseringen 
var tilpasning til amerikanske skatteregler. Hensikten var å unngå dobbelt- eller 
trippelbeskatning, og hindre at inntekter opptjent utenfor USA ble beskattet i USA. 
 
Konsernet har også en helt normal eier- og styringsstruktur, der hovedkontoret gjennom avtaler 
yter tjenester til konsernselskapene, og herunder gir råd om jus, regnskapsføring, skatt med 
videre. En slik ordning rokker ikke ved de formelle selskapsstrukturene i konsernet. 
 
Det er ikke grunnlag for å tilordne utbyttet til noen andre enn TOHA 
Skatteklagenemnda har lagt til grunn at utbyttet må tilordnes TOL og TOIVL. Det er det ikke 
grunnlag for. 
 
Skatteklagenemndas vedtak legger vesentlig vekt på forhold ved hovedkontorets avdeling «Tax 
Houston», og at bistand eller funksjoner herfra skal være utøvet på vegne av TOL/TOIVL. 
 
Det rettslige utgangspunkt er at utbyttet tilhører aksjonæren. Det vises i denne sammenheng til 
skatteloven § 10-13, stortingets skattevedtak og forarbeidene til skatteloven § 2-3. Videre vises til 
lignings-ABC om eierbegrepet, særregler om aksjer og aksjeutbytte og om tilordning av aksjer 
som formue og utdeling. 
 
Det var TOHA som var aksjonær i THAV. Privatrettslig er dette utvilsomt. Det privatrettslige 
forhold skal som utgangspunkt legges til grunn, jf. Zimmers lærebok i skatterett, 6. utgave 
(2009), side 50. 
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Det er ikke lagt til grunn at eierskapet i THAV var proforma, og ikke omstridt at TOHA var eier 
av aksjene. Utbyttet skal da tilordnes TOHA. 
 
Både Høyesteretts praksis og juridisk teori aksepterer selskapsstrukturer i konsern. Det er derfor 
de selskapsrettslige beslutningsstrukturene som må legges til grunn selv om selskapet inngår i et 
konsern. Den faktiske og praktiske ledelse må sees i forhold til de beslutninger selskapsforholdet 
krever, og det er ikke relevant om det gis råd og bistand, eller fastsettes policy, i et konsern. At 
aksjonærene øver innflytelse, eventuelt at morselskapets aksjonærer gjør dette, endrer ikke 
selskapenes karakter av eget retts- og skattesubjekt. 
 
Skatteklagenemndas henvisning til Rt-2001-1049 (Alaskatorsk) er ikke relevant. Situasjonen i 
dommen var at skattyter hadde kjøpt og solgt varer for egen regning, inngått avtaler og håndtert 
reklamasjoner. Tilordningen ble gjort etter en analyse av de mest sentrale og betydningsfulle 
innsatsfaktorer og funksjoner. I nærværende sak har skatteklagenemnda lagt avgjørende vekt på 
at de reelle funksjoner knyttet til forvaltningen av TOHA ble utøvet av konsernledelsen, og særlig 
skatteavdelingen. Dette kan imidlertid ikke overføres til inntekt på kapital uten å legge vekt på at 
innsatsfaktorer for kapitalinntekt og virksomhetsinntekt er ulike. Aksjeutbytte er avkastning av 
investert kapital, og den vesentlige innsatsfaktoren er ikke beslutningen om utbytte, men hvem 
som eier kapitalobjektet. 
 
Under enhver omstendighet har ikke TOL og TOIVL utøvet noen funksjoner i TOHA. Det 
skatteklagenemnda legger til grunn er at andre konsernselskaper har gjort dette, men uten at 
skatteplikten tilordnes dit. 
 
Skatteklagenemndas bevisvurdering er imidlertid feilslått. TOHAs ledelse i form av general 
manager og direksjonen utøvet de reelle funksjoner for forvaltningen av selskapet, ikke 
konsernledelsen. Direksjonen bestod av regionens øverste ledelse samt en manager fra ABN 
Amro. Tax Houston instruerte ikke direksjonen, men fordelinger i konsernet ble på vanlig måte 
forsøkt koordinert. Bistanden må anses som ordinær bistand i konsern. 
 
Skatteklagenemndas vedtak er heller ikke i samsvar med den etterfølgende avklaring som er 
skjedd gjennom Herkules-dommen, Rt-2015-1260. 
 
Det er ikke grunnlag for gjennomskjæring 
Grunnvilkår 
Det følger av fast rettspraksis at grunnvilkåret for skattemessig gjennomskjæring er at det 
hovedsakelige formål med disposisjonen er å spare skatt. Det er ikke tilfellet her. 
 
For å vurdere grunnvilkåret må det foretas en samlet vurdering av de disposisjoner som utgjør en 
naturlig helhet. Dette må vurderes subjektivt. Det er likevel slik at dersom en transaksjon fører til 
en betydelig skattefordel, er det en presumpsjon for at skattefordelen har vært motiverende. 
 
Det er ikke naturlig å anse opprettelsen av TOHA i 1999, innskuddet av aksjene i THAV inn i 
selskapet i januar 2000, og utbyttebeslutningen i juni 2001 som et naturlig hele. I denne 
forbindelse vises blant annet til Rt-1994-492 (Railo) og Utv 2012-247. 
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Vedtaket synes å forutsette at utbytteutbetalingen var planlagt i januar 2000. Dette samsvarer 
ikke med bevisene. Utbytte var foreslått i 2000, men ble forkastet. Samtidig ble et forslag om 
styremøte i forbindelse med forslag om endring av danske kildeskattregler i november 2000 ikke 
fulgt opp. 
 
Det er en rekke tidsnære bevis som viser at norske skatteregler ikke var det hovedsakelige formål 
med disposisjonen. Det er hvorvidt formålet var å unngå norsk skatt, ikke utenlandsk skatt, som 
er tema for vurderingen, jf. Rt-2002-456 (Hydro Canada). 
 
Motivasjonen må vurderes på tidspunktet da TOHA ble lagt inn i konsernstrukturen. Det var på 
dette tidspunkt en betydelig innskutt kapital som kunne vært tatt ut uten at det påløp norsk 
kildeskatt. Dette ble påvist av advokat Brask 4. november 2004, der det også ble redegjort for at 
hensikten med strukturen var å spare potensiell amerikansk skatt i fremtiden, som samsvarer med 
advokat Kochs redegjørelse 17. februar 2005. Dette samsvarer med advokat Brasks memo 5. juni 
1998, der det redegjøres for at det var mulig å ta ut 8,475 milliarder fra THAV til TOL uten skatt. 
Selv om beløpet på grunn av en regnefeil skulle vært 8,127 milliarder, viser dette at det før 
THAV ble lagt inn i TOHA var mulig å ta ut betydelige verdier uten skatt, og det var ikke behov 
for TOHA av norske skattemessige hensyn. 
 
Dette var kjent i konsernstrukturen både i USA og i Norge, noe som vises av Voegele og Longs 
ønske om en kapitalnedsettelse USD på 250 millioner, og Trine Sæther Romulds forslag om en 
større kapitalnedsettelse som hun uttrykte at det var sikkert ikke ville medføre norsk kildeskatt. 
 
Ved at det faktisk ble gjennomført en kapitalnedsettelse på over NOK 4,5 milliarder i THAV i 
1998, vises at konsernet var klar over fremgangsmåten dersom man ønsket midler ut fra de 
norske selskapene. At man ikke ønsket det, vises av at det tvert imot ble gjennomført en 
egenkapitalforhøyelse ved gjeldskonvertering av over NOK 1,5 milliarder i januar 2000. 
 
Konsernet la til grunn at THAV var verdt USD 591,5 millioner, eller NOK 4,7 milliarder, da det 
ble skutt inn i TOHA som tingsinnskudd. Innskutt egenkapital var mer enn NOK 5,2 milliarder 
når gjeldskonverteringen tas med. Dermed kunne hele verdien av THAV tas ut uten kildeskatt, 
uavhengig av de danske reglene. 
 
Skattemyndighetene har på grunn av Økokrims beslag hatt en helt unik anledning til å gå 
gjennom tidsnære dokumentbevis, herunder korrespondanse mellom selskapet og dets advokater 
og andre rådgivere. Det er ikke spor av at man har søkt råd om måter å unngå kildeskatt. 
 
Hadde det vært rettet en forespørsel i 1999 til norske skatterådgivere om hvordan man kunne få 
ut NOK 2,599 milliarder fra selskapet, hadde svaret vært enkelt: Tilbakebetale gjeld på NOK 1,5 
milliarder, og å foreta en kapitalnedsettelse for det resterende. Mer enn NOK 3,8 milliarder kunne 
enkelt vært delt ut skattefritt, og uten at det var behov for kreditorvarsling. Finansdepartementet 
hadde allerede 5. mars 1999 gitt uttrykk for at tilbakebetaling av innbetalt kapital som var 
overført til disposisjonsfond kunne tilbakebetales uten at reglene om utbytte kom til anvendelse, 
selv om selskapet hadde opptjent egenkapital. 
 



Skattenytt nr. 1/2017 

44 
 

Når THAV ikke var eksponert for mulig kildeskatt i overskuelig fremtid, var det ingen hindre for 
å dele ut midler dersom selskapet skulle ønske det. Det kan da ikke ha vært et norsk skattemotiv 
bak disposisjonene. 
 
Bevisene viser at bakgrunnen for opprettelsen av TOHA var amerikanske formål og den 
omstruktureringen som ble foretatt i den forbindelse. Dette var konsernet åpent om, og både 
«inversion»-prosessen og «TOL Decontrol»-prosessen var omtalt i børsmeldingene i USA, og 
godkjent av aksjonærene. I de samtidige notater er det lagt til grunn at det er behov for et 
holdingselskap over THAV, og det ble innledningsvis foreslått et norsk selskap. Ut fra Skatt vests 
hypotese om motiv, ville dette ikke ha mening. Senere ble det lagt til grunn et holdingselskap på 
Cayman Islands, noe som stemmer med vitnet Dolans forklaring om at det for disse formålene 
ikke spilte noen rolle i hvilket land holdingselskapet lå, det avgjørende var å få inn et 
holdingselskap i strukturen. Konseptet er det samme første gang holdingselskap hjemmehørende i 
Danmark nevnes i notatene, i notat 24. august 1999. 
 
Opprettelsen av TOHA inngår som en integrert del av «TOL Decontrol»-prosessen. At det ble 
benyttet «non-qualified preferred shares» - preferanseaksjer med innløsningsrett - var en del av 
planen for å begrense aksjekapitaltilskuddet og utbytteutdelingen, sørge for en robust verdsettelse 
av aksjene som ble skutt inn i TOL, og å sikre inngangsverdi lik markedsverdi i januar 2000. 
Videre la dette til rette for nyttiggjøring av utenlandsk skatt i USA (foreign tax credits). 
 
Vilkårene for at aksjer skal være non-qualified preferred shares etter amerikansk rett er 
tilsvarende de bestemmelser som er inntatt i TOHAs vedtekter. 
 
Bruk av et nytt holdingselskap med preferanseaksjer har hele tiden vært forutsatt i de notater som 
omhandler prosessen vedrørende amerikansk skatt. Skatteklagenemndas vedtak har ikke vurdert 
om innløsbare preferanseaksjer kunne vært etablert direkte i THAV. Endring av aksjeklassene 
ville imidlertid ikke gitt oppjustert inngangsverdi for THAV. Vedtaket legger videre til grunn at 
TOIVL kunne vært skutt inn i eierkjeden, men nemnda ser da bort fra at TOIVL var etablert som 
et riggeiende selskap, ikke et holdingselskap. 
 
Selskapets rådgivere, både Brask i Norge og WGM i USA, ga råd om å opprette et 
holdingselskap over THAV. 
 
Skatteklagenemnda legger til grunn at de amerikanske motivene ikke er legitime, men brukes til å 
utnytte smutthull i skattelovgivningen. Dette er ikke riktig. Prosessen er grundig vurdert, og 
deretter akseptert, av amerikanske skattemyndigheter. Det er ikke illegitimt å organisere 
konsernet slik at inntekter fra rigger som opererer utenfor USA ikke skattlegges i USA. 
 
De tidsnære bevis viser også at etableringen av TOHA hadde som et langsiktig motiv at selskapet 
skulle få et større virksomhetsomfang. Flere av de interne e-postene fra 1999 og 2000 viser dette, 
og det samsvarer også med protokoll fra møte med tillitsvalgte i TASA i Norge april 2000. 
 
Det var også ved langsiktige etableringer dansk rett la til rette for skattefordeler. Kravene viser at 
systemet var egnet for å unngå kjedebeskatning, men ikke egnet for et kortsiktig 
gjennomstrømmingsselskap. Konsernet gjorde omfattende undersøkelser for å sikre at TOHA 
kunne fungere som et langsiktig holdingselskap, der blant annet selskapsrettslige krav, skatt ved 
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mottak eller utdeling av utbytte, vilkår for preferanseaksjer, ekskluderende aktiviteter, tidsplaner 
og krav for å bli ansett hjemmehørende i Danmark ble undersøkt. 
 
Samlet vurdering 
Dersom lagmannsretten kommer til at grunnvilkåret for gjennomskjæring er oppfylt, må det 
foretas en samlet vurdering der hensynet til skattereglenes formål, disposisjonens egenverdi og 
andre forhold skal vurderes. 
 
Saken gjelder beskatning av utbytte, ikke virksomhetsinntekt. Å unnta kjedebeskatning er i 
samsvar med både dagjeldende og nåværende regler, jf. Rt Rt-2014-227 (ConocoPhilips II), 
avsnitt 56 og 59. 
 
Ot.prp.nr.35 (1990-1991) punkt 16.4.6.1 viser at begrunnelsen for kildeskatt først og fremst er å 
beholde handlefriheten til å drøfte reduksjon eller andre innrømmelser i avtaler med andre stater. 
Videre fremgår uttrykkelig av den nordiske skatteavtalen artikkel 10 nr. 3 at formålet er å unngå 
kjedebeskatning. Da avtalen ble inngått, var det gjennom godtgjøringsmetoden ikke 
kjedebeskatning internt i Norge. Det er dermed ikke noe formål etter skattereglene å 
kjedebeskatte inntekt, og dette hensynet taler ikke for gjennomskjæring. 
 
Skattereglenes formål er uansett ikke å beskatte tilbakebetaling av innskutt kapital, slik som 
delvis blir resultatet etter vedtaket. Det er vist til Rt-2007-360 (Lyse energi) avsnitt 47. For den 
del som beskatter innskutt kapital, er vedtaket dermed i direkte strid med formålet bak 
skattereglene. 
 
Opprettelsen av TOHA hadde en egenverdi. Holdingsselskaper er alminnelig, og godtatt både i 
rettspraksis og juridisk teori. TOHA oppfylte alle krav etter dansk rett for å være et lovlig etablert 
selskap med egen rettslig handleevne. Det var styrt av kompetente personer, og var opprettet med 
et langsiktig perspektiv. 
 
Opprettelsen av TOHA som holdingsselskap er ikke en komplisert struktur, og fremstår ikke som 
kunstig eller påfallende. Holdingselskaper er vanlig, og både opprettelsen og plasseringen i 
jurisdiksjon er innenfor det skattyter må kunne velge. Det samlede resultat kunne også vært 
oppnådd gjennom nedbetaling av gjeld kombinert med tilbakebetaling av innskutt kapital. 
 
Heller ikke tilleggsvilkåret for gjennomskjæring er oppfylt. 
 
Beregning av skatt ved gjennomskjæring 
Dersom det skal foretas gjennomskjæring, er det den illojale skattefordelen som skal elimineres. 
Den illojale skattefordelen er null, i og med at hele beløpet kunne vært tilbakebetalt uten 
kildeskatt direkte fra THAV. 
 
Under enhver omstendighet må det maksimale beløp som er gjenstand for kildeskatt etter 
gjennomskjæring være NOK 464 177 680, i og med at selskapet ikke hadde mer opptjent kapital. 
 
Etter aksjeloven § 8-1 skal utbyttegrunnlaget vurderes på tidspunkt for beslutningen om 
utbytteutdelingen. Hele den frie egenkapitalen ble delt ut 31. desember 2000 
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Et eventuelt aksjonærlån ytet før Transhav avga utbytte vil derfor redusere utbyttegrunnlaget. Et 
aksjonærlån begrenser utdelingsadgangen «så lenge lånet løper». Kronologisk rekkefølge er 
avgjørende, Ot.prp.nr.65 (98-99) avsnitt 10.1. 
 
Den 6. juni 2001 hadde ikke Transhav AS noen fordring på aksjonær som skal fratrekkes 
utbyttegrunnlaget, men et krav på utbytte fra datterselskapet Transocean AS. 
 
At utbyttet fra Transocean AS i ettertid et gjort opp ved overføring av konsernfordring endrer 
ikke utbyttets lovlighet. 
 
Det har uansett ikke skjedd noen «dobbelt bruk» av fri egenkapital, ettersom aksjonærlånet ble 
delt ut videre til TOHA som utbytte. Da skal det ikke gjøres dobbelt fradrag for utbytte og 
aksjonærlån. 
 
Det vises også til den etterfølgende endringen i aksjeloven § 8-1 femte ledd. 
 
Påstått feil i regnskapsføringen 
Staten har som ny anførsel for lagmannsretten hevdet at det ikke var grunnlag for 
utbytteutbetaling, fordi regnskapet ikke ville gitt et utbyttegrunnlag om det var riktig ført. Denne 
anførselen er det ikke grunnlag for. Det var ingen nedskrivingsplikt og ikke noe 
nedskrivingsbehov. 
 
Riggsalgene i 1997 
Skatt vest har fremsatt ny anførsel for lagmannsretten om at konserninterne riggsalg fra TASA og 
dets datterselskaper i 1997 skjedde til underpris, og at dette påvirker andel innskutt kapital i 2001. 
Ankende part er uenig både i at riggene i seg selv var priset for lavt, og i at det skjedde et salg av 
en komplett virksomhet (going concern). 
 
Det ble foretatt flere uavhengige vurderinger av prisene, og lagt særlig vekt på verdsettelser fra 
Normarine og Ernst & Young (USA). Prinsippene i sistnevnte er lagt til grunn i skjønnet for 
Jæren herredsrett, med unntak av forutsetningen om skattesats. 
 
Kjøperen kjøpte ikke noen del av selgernes organisasjon, men kun riggene. Dette samsvarer med 
oversikt over ansatte, etter justering for et utfisjonert selskap samme år. 
 
Om salgene var skjedd til underpris, ville ikke det påvirke utbytteutdelingen i 2001, da en 
underpris skulle vært ført både som en inntekt på selskapets hånd og en utdeling til aksjonær 
samme år. 
 
Det er Skatt vest som har bevisbyrden for at det foreligger en inntektsreduksjon i 1997. Skatt vest 
har ikke anført eller påvist transaksjoner som overfører annet enn riggene fra TASA. Det er 
problematisk om dette spørsmålet, som ikke er behandlet i vedtaket, klagebehandlingen eller i 
tingretten, skal behandles i første instans i lagmannsretten. 
 
Den nordiske skatteavtalen hindrer skattlegging 
Selv om det er internrettslig adgang til å skattlegge utbyttet på TOL og TOIVLs hånd etter 
tilordning eller gjennomskjæring, er skattlegging hindret av den nordiske skatteavtalen. 
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En skatteavtale gir ikke hjemmel for skattlegging, men kan begrense statenes rett til å skattlegge. 
Skatteavtaler har trinnhøyde som formell lov, jf. dobbeltbeskatningsavtaleloven § 1, jf. 
skatteloven § 2-37. 
 
Selv om Norge ikke har ratifisert Wienkonvensjonen, følger det av rettspraksis at 
tolkningsprinsippene i denne anses som sedvanerett. Det følger av Wienkonvensjonen at 
konvensjoner skal tolkes « ..in good faith in accordance with the ordinary meaning to be given to 
the terms of the treaty in their context and in the light of its object and purpose». 
 
Senere internasjonale avtaler mot «base erosion and profit shifting» - BEPS - i 2015 er ikke 
relevant ved tolking av en skatteavtale fra 1997. 
 
TOHA var hjemmehørende i Danmark etter den nordiske skatteavtalen artikkel 4, og omfattes av 
avtalen. Avtalens artikkel 1 omfatter «personer bosatt i en eller flere av de kontraherende stater». 
Det er uomtvistet at det med person også menes juridiske personer, og at TOHA er en juridisk 
person. Som atter ny anførsel for lagmannsretten har staten anført at TOHA ikke var bosatt i 
Danmark etter skatteavtalen, og dermed ikke kan påberope seg denne. Det er ankende parter 
uenige i. 
 
OECD-kommentarene til mønsteravtalene legger ingen føringer for hvordan statene løser dette 
spørsmålet i skatteavtalene. Dansk Høyesterett har uttalt at hjemstedet skal være i Danmark for at 
det skal kunne skje en registrering, og at det taler for at et selskap innregistrert i Danmark anses 
hjemmehørende der. 
 
Synspunktet stemmer også med uttalelser i litteraturen, jf. Aage Michelsens bok International 
Skatteret, 3. utgave (2003) på side 175, Philip Baker, Double Taxation Conventions (2015), side 
4-2, og Fredrik Zimmer, Internasjonal inntektsskatterett, 4. utgave (2009) side 128. 
 
Zimmer har opprettholdt dette standpunktet i den betenkning han har avgitt til Økokrim i saken, 
der han uttalte at «etter denne bestemmelsen er det altså avgjørende om TOHA er 
hjemmehørende i Danmark etter dansk rett.» 
 
Også etter finsk og svensk rett er det registreringen som avgjør om et selskap er 
globalskattepliktig til landet. 
 
Utslagsregelen i artikkel 4 (3) får ikke betydning. Denne løser spørsmålet der et selskap anses 
hjemmehørende i to kontraherende stater, og er en «tie breaker-regel». Det er i disse tilfellene, 
når stedet for registrering ikke løser konflikten mellom avtalepartene, at «place of effective 
management» blir relevant. Dette stemmer også med uttalelsene til Zimmer, op.cit., side 133. 
 
Det er imidlertid ikke hevdet at TOHA er hjemmehørende i Norge eller en av de andre 
avtalestater, og da er ikke tie breaker-regelen i artikkel 4(3) relevant. 
 
TOHA er også virkelig rettighetshaver, «beneficial owner», etter skatteavtalen. 
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Det er to OECD-uttalelser fra tiden før den nordiske skatteavtalen som er relevante for tolkingen 
av begrepet «beneficial owner», conduite-rapporten fra 1986 og kommentarene til mønsteravtalen 
fra 1992. 
 
I OECDs Conduit Report fra 1986, er den som ikke er virkelig rettighetshaver angitt å være de 
som har «similar function to those of a nominee or an agent», eller en som har «very narrow 
powers which render it a mere fiduciary or an administrator acting on account of the interested 
parties» 
 
Rapporten endrer altså ikke at det må stilles krav om at det foreligger en forpliktelse til å avstå 
inntekten om man ikke skal anses som beneficial owner. 
 
Rapporten peker videre på at ulike bestemmelser kan tas inn ved nye avtaler eller ved 
reforhandling, men at prinsippet om at avtaler skal holdes gjelder for allerede inngåtte avtaler. 
 
OECDs kommentarer fra 1992 til mønsteravtalen avgrenser «beneficial owner» negativt, til at 
mellommenn som «agent or nominees» ikke er virkelig rettighetshaver. Kommentarene 
innarbeider imidlertid ikke conduite-rapporten fra 1986. Dette ble gjort i 2003, der det tas inn 
forslag til bestemmelser som kan tas inn i avtaler. I mønsteravtalen fra 2003 endres 
skatteavtalenes formål fra å skulle hindre dobbeltbeskatning til å skulle motvirke 
skatteunndragelse. Det er i mønsteravtalen fra 2003 fortsatt en avgrensning mot «agents and 
nominees», men det er også en avgrensning mot conduit companies med «very narrow powers 
which render it, in relation to the income conserned, a mere fiduciary or administrator acting on 
account for the interested parties». 
 
Kommentarene fra 2003 er imidlertid kommet til etter at den nordiske skatteavtalen er inngått, og 
etter forholdet saken her gjelder. En eventuell endring i mønsteravtalene og OECDs kommentarer 
kan ikke få virkning for tidligere inngåtte avtaler. 
 
I OECD-kommentaren fra 2014, som kom etter tingrettens dom, er det en klargjøring av at det 
må være en rettslig forpliktelse til å videreutdele det mottatte utbytte. Dette fremkommer 
gjennom henvisningen til at mottakers rett til å bruke og nyte utbyttet er begrenset av en 
«contractual or legal obligation to pass on the payment received to another person». 
 
En slik forpliktelse forelå ikke for TOHA. Det var først ved vedtaket 19. juni 2001 at det oppstod 
en rettslig forpliktelse for selskapet til å utdele det vedtatte utbyttet. 
 
At TOHA var virkelig rettighetshaver til utbyttet støttes, også av uttalelser i intern norsk rett. 
Finansdepartementets uttalelse i Utv. 2000 side 1235 innebærer at man er beneficial owner om 
man etter privatrettslige betraktninger har juridisk rådighet, og har den umiddelbare økonomiske 
risiko. I stortingsproposisjon nr. 79 (1989-90) side tre, vedrørende skatteavtale med Nederland, er 
virkelig rettighetshaver satt opp mot den som er stråmann for den faktiske eier enten i kildelandet 
eller i et tredje land. 
 
Etter ankende parts syn er dette i samsvar med internasjonal teori og internasjonal rettspraksis på 
området. Substanssynspunkt i form av betydningen av ansatte, lokaler og eventuell virksomhet 
har hatt liten plass i vurderingene. 
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Skatteklagenemnda legger til grunn at beslutning om utbytte og disponering av mottatt utbytte 
ikke ble tatt i TOHA, men var styrt fra konsernets ledelse. 
 
Alminnelig konsernstyring, herunder anbefalinger og sterke forventninger, kan ikke være nok til 
at mottaker ikke er virkelig rettighetshaver. Det var de riktige selskapsrettslige organer som fattet 
vedtaket. 
 
Skatteklagenemnda legger videre vekt på at perioden fra utbyttet ble mottatt til det ble besluttet 
videreutdelt var relativt kort, og at TOHA ikke hadde fortjeneste i forbindelse med det mottatte 
og videreutdelte utbytte. Dette kan heller ikke ha betydning. TOHA hadde ikke behov for 
midlene på dette tidspunktet, men hadde råderett og eierskap til midlene i perioden fra utbyttet 
ble mottatt til det ble utdelt videre. Eierskapet kommer blant annet frem ved den valutarisiko 
selskapet hadde. Virkelig rettighetshaver er noe annet enn endelig rettighetshaver. 
 
Skatteklagenemnda har også lagt vekt på at TOHA ikke hadde forretningskontor og egen drift. 
Dette er forhold som ikke har vært vektlagt av noen kjente skriftlige kilder, heller ikke i 
Finansdepartementets uttalelser. 
 
Når skatteklagenemnda anfører at det er vanskelig å se at selskapet hadde noe annet 
forretningsmessig innhold enn å kanalisere inntekter oppover, er det uriktig. Selskapet hadde en 
klar funksjon i omorganiseringen i 1999 til 2000. 
 
Det sentrale etter OECD-kommentarene er om det forelå noen forpliktelse til å videreutdele 
utbyttet. En slik forpliktelse er ikke påvist. 
 
Den nordiske skatteavtalen hindrer dermed skattlegging av utbyttet i Norge. 
 
Subsidiært anføres at den nordiske skatteavtalen hindrer gjennomskjæring 
 
Formålet med avtalen er å eliminere eller begrense kjedebeskatning av samme inntekt. Dette 
formålet realiseres ved å ikke beskatte utdelingen i Norge. Spesielt må dette gjelde når det 
vesentligste av det skattlagte beløp er innskutt kapital. 
 
I OECD-kommentaren fra 1992 er det uttalt at «beneficial owner»-regelen er en spesiell 
misbruksregel, og at andre tiltak mot gjennomstrømningsselskaper må innarbeides i 
avtaleteksten. Videre er det uttalt at regelen omfatter andre typer misbrukssituasjoner enn «treaty 
shopping». 
 
Skaar m.fl. Norsk Skatteavtalerett, side 895 (2006), hevder at det neppe er adgang til å benytte 
den norske gjennomskjæringsregelen for å sette til side en regel som følger av skatteavtalen, 
mens Furuseth, The Relationship between Domestic Anti-avoidance rules and Tax Treaties, side 
49, anfører at det ikke er anledning til dette for avtaler fra før 2003. 
 
2003 var tidspunktet da et nytt formål, nemlig å unngå skatteunndragelse, ble tatt inn i 
mønsteravtalen, og skatteavtaler fra før dette hadde ikke dette som formål. OECDs endring av 
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formålene i ettertid kan ikke gis tilbakevirkende kraft ved innfortolking av andre formål. 
Skatteavtalen er lex specialis i forhold til gjennomskjæringsnormen. 
 
EØS-retten 
Skatteklagenemndas vedtak innebærer brudd på EØS-retten. EØS-avtalen er inkorporert som 
norsk lov. Ved motstrid skal lovbestemmelser som tjener til å oppfylle Norges plikter etter 
avtalen gå foran andre bestemmelser, jf. avtalen § 2. Selv om skatt ikke er omfattet av avtalen, 
må nasjonal beskatning utøves i samsvar med de fire friheter. 
 
Etter ankende parters syn er skatteklagenemndas vedtak i strid med etableringsretten. EU-
domstolen har lagt opp til en tredelt analyse for å konstatere om det foreligger brudd. Denne 
analysen kan formuleres som følger: 
 
For det første må det vurderes om EØS-rettens bestemmelser om fri etablering kommer til 
anvendelse på transaksjonen. Deretter må det vurderes om det foreligger en restriksjon. Dersom 
svaret på begge disse vurderingene er ja, foreligger en diskriminering, og det må vurderes om 
restriksjonen kan rettferdiggjøres med henvisning til et tvingende allment hensyn. 
 
Reglene om fri etablering innen EØS kommer til anvendelse. TOHA er opprettet i samsvar med 
lovgivningen i Danmark, og hadde sitt vedtektsfestede sete der, jf. EØS-avtalen artikkel 31, jf. 
artikkel 34. Det vises også til Segers, Centros og Insipre Art-avgjørelsene. 
 
Også TOHAs investering i THAV er omfattet av retten til fri etablering. Etablering av 
datterselskap er direkte omfattet av ordlyden i artikkel 31, og i datterselskapet Transocean AS ble 
det utøvet økonomisk virksomhet i Norge. Etableringene innebærer ikke noe misbruk av retten til 
fri etablering. 
 
Diskriminering i EØS-rettens forstand innebærer ulik behandling av like tilfeller. Når utdeling fra 
THAV til et norsk holdingselskap ikke ville blitt behandlet på samme måte som utdeling til 
TOHA, innebærer dette en diskriminering. 
 
Skatteklagenemndas vedtak tilnærmer seg spørsmålet på feil måte. I vedtaket anføres det at det 
ikke er noen restriksjon fordi interne og grenseoverskridende tilfeller behandles likt etter 
gjennomskjæringsnormen. Selv om dette er riktig generelt, er det ikke det relevante spørsmål; 
nemlig om gjennomskjæringsnormen er anvendt på en diskriminerende måte. Den hypotetiske 
situasjonen som vedtaket må settes opp mot er dersom TOHA var et norsk holdingselskap. Det er 
ikke tvilsomt at det da ikke ville blitt gjennomskjæring. 
 
Det er utdelingen fra THAV til TOHA som må vurderes, ikke den etterfølgende utdelingen fra 
TOHA til TOL/TOIVL. 
 
Forpliktelser etter EØS-avtalen kan ikke settes til side under henvisning til skatteavtaler. 
 
Tingretten trår feil når den uttaler at det ikke er noen EØS-stat som blir forskjellsbehandlet, eller 
noen EØS-stat som mister skatteinntekter, og at EØS-reglene av denne grunn ikke kommer til 
anvendelse. På dette punkt oppfattes det å være enighet mellom partene. 
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Når det foreligger en restriksjon ved at det ikke ville blitt foretatt gjennomskjæring mot et norsk 
holdingselskap i TOHAs sted, er spørsmålet om restriksjonen kan forsvares ut fra tvingende 
allmenne hensyn. Etter praksis fra EF- og EFTA-domstolene, må restriksjonen også være egnet 
til å oppnå dette forholdet, og være forholdsmessig. 
 
Utgangspunktet etter EØS-avtalen er at man selv fritt kan avgjøre hvor et selskap skal etableres, 
og det er fullt legitimt å legge vekt på gunstige skatteregler når et selskap skal etableres innen 
EØS. Manglende virksomhet i selskapet utgjør ikke misbruk i seg selv, jf. Centros-avgjørelsen, 
EU-domstolens avgjørelse 9. mars 1999 i sak C-212/97. 
 
Hensynet til å forebygge skatteunndragelse er i prinsippet et relevant hensyn, men bare når 
regelen tar sikte på å unngå rent kunstige arrangementer satt opp for å unngå skattelovgivningen. 
 
Hva som er et slikt rent kunstig arrangement, ble presisert i Cadburry Schweppes-avgjørelsen fra 
2006. Ordlyden om «wholly artificial arrangements» tilsier at det skal mye til før en restriksjon 
kan rettferdiggjøres under henvisning til å forebygge skatteunndragelse. 
 
Det subjektive kravet fremgår av avgjørelsen avsnitt 63, at dette kunstige arrangement er 
«intended solely to escape that tax». Det skal bemerkes at avgjørelsen gjaldt etableringen av et 
datterselskap, ikke et morselskap, og at det var tale om beskatning av virksomhetsinntekt i 
nasjonalstaten. Dette begrenser overføringsverdien til en sak der det er tale om kildeskatt der 
datterselskapene THAV og TASA har fått utlignet virksomhetsinntekt korrekt. 
 
Det er også andre forskjeller til faktum i avgjørelsen som får betydning for vurderingen. Et 
holdingselskap som TOHA har normalt ikke ansatte, lokaler etc., i motsetning til et operativt 
datterselskap som det var tale om i avgjørelsen. Dette må også sees i lys av at ESA henvendte seg 
til Norge i forbindelse med Norges krav om ansatte, lokaler etc. i 2007/2008, noe som førte til en 
praksisendring i uttalelse fra Finansdepartementet, UTV-2009-1280. 
 
Det som kreves er at selskapet er organisert og driftet i samsvar med hva som må anses ordinært i 
vedkommende stat og i Norge. Det var TOHA. TOHA er heller ikke etablert utelukkende for å 
unngå kildeskatt. Det var meningen at det skulle bli et generelt og viktig holdingselskap, og det 
var amerikanske skattemotiver for etableringen. 
 
Arbeider i EU med anti-misbruksregler, inntatt i direktiver i 2015 og 2016 er ikke bindende for 
Norge via EØS-avtalen, og er uansett ikke anvendelige på en sak som ligger 15 år tilbake i tid. 
 
Endringsfristen var løpt ut 
Da saken ble tatt opp i forhold til TOL/TOIVL, var både fristen på to år i ligningsloven § 9-6 nr 3 
a) og fristen på tre år i § 9-6 nr. 2 utløpt. 
 
Utenlandske skattytere er fritatt fra all opplysningsplikt til norske myndigheter, selv om de har 
utbytteinntekter fra Norge. Dette har vært utvilsomt siden 1920-tallet. Opplysningsplikten tillå 
THAV, og dette selskapet oppfylte sin plikt etter ligningsloven § 6-11. 
 
Skatteklagenemnda anfører at det skulle vært gitt opplysninger om at det ikke var substans i 
TOHA, at alle sentrale beslutninger vedrørende utdelingen ble tatt av Tax Houston, og om 
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videreutdeling av utbytte fra TOHA til dets eiere. Ingen slike opplysninger skal inngå i 
aksjonæroppgaven, og det er ikke praksis for å gi slike opplysninger, jf. vitnet Rustads forklaring 
for lagmannsretten. 
 
THAVs opplysningsplikt fremgår av ligningsloven § 6-11 og er presisert i etterfølgende forskrift 
av 2003. Her fremgår det av § 3 at det skal gis opplysninger om selskapet, av § 4 at det skal gis 
opplysninger om aksjonær og av § 8 at de skal gis på fastsatt skjema. Hjemmelen for 
skjemaplikten var tidligere delegeringsvedtak fra Finansdepartementet. Skjemaene presiserer 
videre omfanget av opplysningsplikten. Verken skjemaene eller veiledningen til skjemaene 
antyder at de opplysningene vedtaket legger til grunn skulle vært gitt, skulle gis. 
 
Innkreving av kildeskatt ivaretas primært ved trekkplikt, ikke opplysningsplikt, og det foretas 
normalt gruppeligning, jf. skatteloven § 10-13. Tidligere saker om kildeskatt er også utformet 
som vedtak på det utdelende selskaps hånd, jf. Fokus bank-saken og Rt-2012-159, Høegh Invest 
Eiendom. 
 
TOL og TOIVL hadde ingen opplysningsplikt, og THAVs opplysningsplikt er begrenset til det 
som følger av ligningsloven § 6-11 med tilhørende forskrift. Denne er oppfylt. At det ved en feil 
ikke var fylt ut utbytte i aksjonæroppgaven har ikke betydning når opplysningene fremgikk 
samlet, og ble mottatt og hensyntatt av skattekontoret ved opprinnelig ligning. 
 
Det er opplysningene for 2001 som er relevante. Det fristavbrytende skritt fra 
skattemyndighetene var varsler av 27. og 28. februar 2007. 
 
Spørsmålet er om fristen er to eller ti år når skattyter ikke hadde opplysningsplikt, og heller ikke 
har gitt opplysninger. Forarbeidene er korte, i og med at toårsfristen kom inn under Stortingets 
behandling. Forarbeidene kan trekke i begge retninger. Utenlandske skattytere uten 
opplysningsplikt er imidlertid ikke vurdert konkret. Uttalelsen om beskyttelse av lovlydige 
borgere trekker i retning av at toårsfristen gjelder, i og med at det pekes på lovlydige borgere, sett 
opp mot en manglende opplysningsplikt. 
 
Høyesteretts dom i HR-2016-1446A, valutatapsaken, kan ikke føre til et annet resultat. 
 
Etter ligningsloven § 9-6 nr. 2 er det en treårsfrist for endret anvendelse av skattelovgivningen, 
forutsatt at faktumgrunnlaget for den tidligere avgjørelse ikke var uriktig eller ufullstendig. 
Skattedirektoratet hadde tilstrekkelig grunnlag for å ta opp spørsmålet med THAV i september 
2004, men sendte først varsel til TOL og TOIVL i februar 2008. 
 
Det eneste som var endret i mellomtiden var en endret rettsoppfatning om hvem som skulle motta 
varselet og ha partsrettigheter. Det er da ubetenkelig å legge til grunn en treårsfrist. 
 
Habilitet 
Habilitetskravet følger av ligningsloven § 3-8 og forvaltningsloven § 6. Disse inneholder både et 
objektivt og et subjektivt grunnlag. Det har vært en sammenblanding av roller mellom 
skattemyndighetene og Økokrim, og hvor de samme menneskene som behandlet skattesaken har 
vært avgitt til Økokrim, og dermed under Økokrims instruksjon. 
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Økokrims handlemåte i sakskomplekset er satt under gransking etter ordre fra Riksadvokaten. 
Skattedirektoratet har erkjent ansvar for culpa for krav fremmet i konsernbidragsdelen av 
straffesaken. 
 
Det er videre dokumentert en rekke uttalelser som er egnet til å svekke tilliten til 
saksbehandlernes upartiskhet, og det er dokumentert at Skatt vest hadde tilgang til beslaglagt 
materiale i lang tid før det var avgjort at beslaget kunne opprettholdes av Økokrim. 
 
Også anførsler i statens anke over oppnevning av fagkyndig meddommer ved ankebehandlingen 
er i vurderingen med på å svekke tilliten til at saken er behandlet med den nødvendige 
objektivitet. 
 
Påstand 
 
Det er nedlagt slik påstand: 
 
Prinsipalt: 

1. Skatteklagenemndas vedtak av 24. februar 2012 kjennes ugyldig også for ilagt kildeskatt. 
  
Subsidiært: 

2. Skatteklagenemndas vedtak av 24. februar 2012 kjennes ugyldig også for ilagt kildeskatt på 
tilbakebetaling av innskutt kapital. 

  
For begge tilfeller: 

3. Skatteklagenemndas vedtak av 24. februar 2012 kjennes ugyldig også for renter ilagt etter 
ligningsloven § 9-10. 

4. Transocean Offshore Limited og Transocean Offshore International Ventures Limited 
tilkjennes sakskostnader for tingrett og lagmannsrett. 

  
 
Statens anførsler 
 
Ankemotparten, staten v/ Skatt vest, har sammenfatningsvis anført: 
 
Skatteklagenemndas vedtak er gyldig på to selvstendige, alternative grunnlag. For det første er 
det grunnlag for å tilordne inntekten direkte til TOL og TOIVL. For det andre er det grunnlag for 
gjennomskjæring, idet realiteten er at utbyttet gikk direkte til TOL og TOIVL. 
 
TOHA var et rent postkasseselskap opprettet i Danmark for å unngå kildeskatt til Norge. Dette 
støttes av den danske rådgiverens omtale av selskapet som «et rent skuffeselskap», og at 
selskapet ikke hadde noen genuine forretningsmotiver, ingen ansatte eller lokaler, at managerne i 
selskapet ikke hadde reell beslutningsmyndighet og at konsernet i liten grad klarte å overholde de 
formelle krav som gjaldt. Selskapet ble avviklet etter at de danske regler ble endret, og den eneste 
funksjonen selskapet har hatt, er å rute utbyttet videre til Cayman Islands etter en på forhånd 
fastsatt plan. 
 
Gjennomskjæring 
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Etableringen av muligheten for å føre utbyttet gjennom Danmark og bruken av denne muligheten, 
er det som er grunnlag for gjennomskjæringsvurderingen. Læren om unødvendig omvei må 
legges til grunn, jf. IKEA-dommen, HR-2016-2165-A, avsnitt 91-93. 
 
Grunnvilkåret for gjennomskjæring er at det hovedsakelige formålet er å spare skatt. Det er 
skattyters subjektive motiv som er avgjørende. Utsagn fra Transocean-konsernet etter at 
skattemyndighetene varslet endring har ingen bevismessig verdi, men utsagn fra 1999 og 2000, 
samt utsagn i forbindelse med utdelingen i 2001 er derimot relevante. 
 
I vurderingen må retten bygge på det som mest sannsynlig var kjent for de som opptrådte på 
vegne av Transocean på de gitte tidspunkt. 
 
I samsvar med de anvisninger Høyesterett har gitt, må det tas utgangspunkt i at den dominerende 
virkning av disposisjonen er at skattyter sparte 412 millioner i norsk skatt, sammenholdt med om 
utbyttet hadde blitt ført direkte til Cayman Islands. Dette gir en sterk presumpsjon for at formålet 
var å spare norsk skatt. 
 
Det var ingen nevneverdige amerikanske fordeler for konsernet ved å gå veien om Danmark, men 
informasjonen i konsernet, både ved etableringen av TOHA og ved utbytteutdelingen var at det 
var betydelig norsk kildeskatt som ble unngått. 
 
 
Totalvurderingen 
 
Formålet bak skattereglene 
Skatteregelen som er forsøkt omgått er skatteloven § 2-3 første ledd bokstav c, jf. § 10-13. 
Formålet med denne bestemmelsen er å sikre beskatning av utbytte til utenlandsk aksjonær for å 
beskytte det norske skattefundamentet. Økonomisk dobbeltbeskatning er bevisst og ønsket. Det er 
den juridiske dobbeltbeskatning, beskatning av samme inntekt i to jurisdiksjoner, som er søkt 
unngått ved skatteavtalen. 
 
Når det er sterk motstrid mellom disposisjonene og formålet bak skatteregelen, kan 
gjennomskjæring ikke hindres av den grunn at disposisjonen er i tråd med formålet bak den 
nordiske skatteavtalen, som blir brukt som redskap for omgåelsen. Det er et argument for 
gjennomskjæring at det foreligger misbruk av regelen som brukes som redskap. 
 
I tillegg til å hindre juridisk dobbeltbeskatning, som ville gi økonomisk trippelbeskatning, har 
skatteavtalen til formål å hindre skatteunndragelse, jf. St.prp.nr.5 (1996-1997) OECD-
kommentarene fra 1992 avsnitt 7, og OECD-kommentarene fra 2003. 
 
Verken formålet bak fritaksmetoden eller godtgjørelsesmetoden har relevans. Det førstnevnte 
regelsett ble innført i 2004, og gjaldt ikke på tidspunktet for disposisjonen. Reglene om 
godtgjørelsesmetoden gjaldt bare for utbytte innad i Norge, ikke til utlandet. Formålet bak danske 
skatteregler har ikke relevans i gjennomskjæringsvurderingen. 
 
Egenverdi 
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I totalvurderingen skal disposisjonens egenverdi, det vil si dens ikke skatterettslige virkninger 
vurderes, jf. NOU 2016:5 side 31. 
 
Et motiv om å oppnå utenlandske skattefordeler er ikke alltid relevant. Rt-2001-456, Hydro 
Canada-dommen, har ikke overføringsverdi til egenverdivurderingen i nærværende sak. 
 
Det forhold at det finnes mange andre holdingselskaper uten ansatte og virksomhet, gir ikke 
egenverdi til beslutningen om å bruke et postkasseselskap i Danmark. Det som må vurderes er 
den forretningsmessige egenverdien bruken av holdingselskapet har i strukturen i denne konkrete 
saken. Lovgiver har ikke akseptert at et postkasseselskap uten egenverdi kan brukes for å unngå 
skatt, og både norske og danske myndigheter ga i 1992 uttrykk for at nasjonale 
gjennomskjæringsregler kan anvendes selv om skatteavtalen for øvrig beskytter skattyter. 
 
Alternative transaksjoner 
Hvorvidt samme resultat kunne vært oppnådd ved alternative transaksjoner, er bare relevant i 
totalvurderingen der et identisk resultat med sikkerhet kunne vært oppnådd, jf. Rt-2004-1331 
(Aker Maritime) avsnitt 55, og IKEA-dommen avsnitt 104-108. 
 
Gjenstand for gjennomskjæringsvurderingen 
Det er etableringen av muligheten for å føre utbytte til Cayman Islands via Danmark uten 
kildeskatt, og bruken av denne muligheten, som er gjenstand for gjennomskjæring. Når den 
hovedsakelige motivasjonen ved å gå veien om Danmark var å spare norsk skatt, og dette var et 
unødvendig mellomledd, er det irrelevant om det overordnede målet med transaksjonskjeden var 
å spare amerikansk skatt. 
 
Enkeltledd kan vurderes isolert i gjennomskjæringsvurderingen dersom de er unødvendige, 
uavhengig av om det er et mellomledd eller sluttledd. Veien om Danmark var i dette tilfellet 
forretningsmessig unødvendig. 
 
Det anføres prinsipalt at ønsket om å spare amerikansk skatt ikke er et relevant forretningsmessig 
formål og subsidiært at etableringen av et nytt holdingselskap over THAV ikke var motivert av 
dette ønsket. Effektene som var sentrale for amerikanske skatteforhold, kunne vært oppnådd ved 
å etablere ordinære preferanseaksjer i THAV. Den klart mest sannsynlige grunnen til at dette ikke 
ble gjort, er de store norske skattefordelene ved å gå veien om Danmark. Atter subsidiært var det 
forretningsmessig unaturlig å plassere holdingselskapet i Danmark, hvor konsernet ikke hadde 
virksomhet fra tidligere. 
 
Etableringen av muligheten til å hente ut utbytte gjennom Danmark må sees i sammenheng med 
bruken av muligheten. Konsernet hadde klart til hensikt å benytte muligheten, som ga en enkel og 
rask mulighet til å ta ut verdier i form av utbytte. Konsernet hadde også fått beskjed om at 
muligheten til å ta ut verdier uten skattebelastning i form av tilbakebetaling av innskutt kapital 
ble stengt fra sommeren 1999. 
 
Det ble understreket av Romuld at det var viktig at mest mulig kapital skulle tilbakebetales før 
utbytte fra TASA ble inntektsført i THAV, og det er ikke holdepunkter for at noen i Transocean-
konsernet var informert om finansdepartementets uttalelse om at det var anledning til å velge om 
kapital skulle anses som tilbakebetaling av innskutt kapital eller utbytte. 
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Konsernet hadde et ønske om å få opptjent kapital ut av Norge raskt, noe som blant annet 
kommer til uttrykk i Voegeles bekymring i telefaks 27. januar 1998. Slik staten ser det, knytter 
bekymringen seg til inntekter fra driften generelt, ikke gevinst ved salg av rigger. Behovet for å 
få kapital ut så raskt som mulig ble ikke løst ved kapitalnedsettelsen i 1998, dette løste bare 
situasjonen frem til TASA betalte utbytte. 
 
Da det ble besluttet å ta et dansk holdingselskap inn i strukturen, må alle som opptrådte på vegne 
av konsernet ha trodd at det var et meget stort behov for å overføre opptjent kapital skattefritt til 
Cayman Islands. Dette var høsten 1999, og de hadde da bare årsregnskapet for 1998 å forholde 
seg til. Dette viste at skattemessig opptjent kapital var NOK 2,6 milliarder. Verdsettelsen fra Dain 
Rauscher kom først i januar 2000, og da var det allerede fem måneder siden det var besluttet at 
holdingselskapet skulle ligge i Danmark. Det er heller ingen grunn til å tro at noen oppfattet at 
denne skulle gi grunnlag for at opptjent kapital i THAV var uriktig. Nedskriving av verdien på 
aksjene i TASA ble først tema i mai 2000. 
 
Muligheten til å føre utbytte skattefritt via Danmark ble brukt straks det var mulig etter de danske 
regler, noe som støtter at dette var motivasjonen. At det ikke ble utdelt utbytte i 2000, henger 
sammen med at de danske reglene om eiertid gjorde at muligheten først åpnet seg i 2001. I 
motsetning til hva som anføres fra de ankende parter, er dette derfor et moment som viser at 
motivasjonen var å spare norsk skatt. 
 
De amerikanske skatteformålene 
Hydro Canada-dommen kan ikke forstås slik at ønske om å spare utenlandsk skatt alltid er et 
relevant forretningsmessig formål. Faktum i den saken var vesentlig annerledes enn i nærværende 
sak. Høyesterett la også blant annet vekt på at det ikke forelå noen uønsket internasjonal 
skatteplanlegging, at selskapet var reelt etablert, og ikke ble stiftet i anledning disposisjonen. 
 
De amerikanske skattefordeler som påberopes av TOL og TOIVL, gir ikke disse noen fordeler. 
TOHA ble stiftet som et rent postkasseselskap og bruken av TOHA fremstår som en ren 
formalitet. 
 
Utflyttingen fra USA fremstår som omgåelsespreget opp mot de amerikanske reglene. 
Rettstekniske hensyn taler også mot at det godtas påstander om at disposisjoner som er en del av 
kompleks og aggressiv skatteplanlegging, er foretatt for å spare utenlandsk skatt og ikke norsk 
skatt. 
 
De amerikanske skattefordelene som er påberopt, kan samlet ikke være relevante 
forretningsmessige motiver. Dersom de anses som dette, er likevel etableringen av og bruken av 
TOHA unødvendig. Det var to hovedformål bak reorganiseringen og utflyttingen; å flytte riggene 
med løpende inntekter fra TOL til et selskap eid fra Cayman Islands, og å unngå å betale skatt til 
USA på gevinst ved salg av rigger. Alle typer eiendeler kunne vært benyttet for å nå formålene, 
men med ulike virkninger. Det var et ønske om minst mulig verdistigning etter overføring, og at 
verdsettelsen av utenlandske eiendeler skulle være mest mulig sikker. Videre var det et mål å 
utnytte at det etter amerikansk skatterett er fradrag for skatt betalt lenger ned i eierkjeden. Ikke 
noe av dette ble bedre nådd ved å knytte innløsningsrett til preferanseaksjene. 
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Delmålene ville bli best ivaretatt med ordinære preferanseaksjer. Helt perifert kan det ha vært en 
fordel om inngangsverdien på eiendelen som ble skutt inn i TOL var lik eller høyere enn 
markedsverdi, men fordelen forutsetter at eiendelen blir realisert, og at gevinst/tap flyttes opp til 
TODDI. Utbetaling til TODDI fremstår som helt usannsynlig at ville bli realisert. I denne saken 
var den amerikanske skattefordelen ved å bruke non-qualified preferred shares ingen eller 
negativ. Det er bare et ønske om en ny og høyere inngangsverdi som kunne være motiv for å 
opprette et nytt holdingselskap over THAV. Ordinære preferanseaksjer, eller med innløsningsrett, 
kunne vært etablert direkte i THAV. 
 
De tidsnære bevis viser at bruken av preferanseaksjer med innløsningsrett ble et tema i 
månedsskiftet november/desember 1999. Før dette er det ikke spor av at det var nødvendig, heller 
ikke i WGMs notater. 
 
Slik staten ser det, var ikke markedsverdien på THAV-aksjene høyere enn inngangsverdi da de 
ble overført til TOHA, og da oppstod ingen skattefordel. De ankende parter må selv bære 
bevisrisikoen når det ikke er lagt frem dokumentasjon på hvilken verdi som ble deklarert til 
amerikanske myndigheter. 
 
Alle verdianslag tilsier at det var en ulempe at det ble benyttet non-qualified preferred shares, ved 
at inngangsverdien på THAV i TOHA ble lavere. Selv om det skulle legges til grunn at det ble 
etablert en ny og høyere inngangsverdi, innebar ikke dette noen nevneverdig skattefordel for 
konsernet, i og med at det ikke kan ha vært planer om utdeling fra TOL til TODDI. Utdeling til 
TODDI ville ført til amerikansk skatt til «earnings & profits» var tømt, og videre utdeling fra 
TODDI til Cayman Islands ville gitt amerikansk kildeskatt. 
 
 
Den norske skattebesparelsen 
Den norske skattebesparelsen ved å gå veien om Danmark var betydelig, og de som opptrådte på 
vegne av Transocean-konsernet høsten 1999 må ha trodd at besparelsen var rundt NOK 650 
millioner. 
 
Skattebesparelsen var reelt på NOK 378 millioner, som fordeler seg på NOK 116 millioner skatt 
på opptjent kapital, og NOK 262 millioner av utbytte for aksjer det ikke var knyttet overkurs til. 
 
Skattyters hovedsakelige motivasjon 
Den betydelige norske skattebesparelsen på NOK 378 millioner, sammenholdt med at det mest 
sannsynlig ikke var noen amerikansk skattefordel med etableringen i Danmark, gir en sterk 
presumpsjon for at norsk skatt var den hovedsakelige motivasjonsfaktoren. Det er ikke noe i 
bevisførselen som gir grunnlag for en annen slutning. 
 
Den eneste begivenhetsnære bevisførselen om motivasjonen er korrespondansen i forbindelse 
med opprettelsen av TOHA. Denne viser at poenget var å unngå skatt ved å gå via Danmark. 
Særlig pekes på at rådgiveren Winston flere ganger fikk forsikring fra Brask om at det ikke ville 
påløpe norsk kildeskatt ved utdeling til TOHA. 
 
Det er en omfattende korrespondanse, og utført et betydelig arbeid, for å sørge for at utdeling til 
TOHA ville sørge for at man kom inn under det danske skattefritaket. 



Skattenytt nr. 1/2017 

58 
 

 
Også korrespondansen etter etableringen viser at det sentrale poenget var å unngå kildeskatt på 
utbytte. Det samme viser utsagn i tilknytning til utdelingen sommeren 2001. 
 
Konverteringen av fordringer på THAV til aksjer viser ikke en annen begrunnelse. Denne 
konverteringen er i samsvar med vitnet Dolans forklaring om at det var mer gunstig å bruke 
aksjer enn fordringer for å utvanne TODDIs eierskap i TOL. 
 
Konsernet satte også danske regler til side for å gjennomføre utdelingen av utbyttet. Slik staten 
ser det var det ikke fri egenkapital for å dele ut DKK 2,4 milliarder i 2001. 
Nedskrivingsvurdering 20. april 2001 viser at THAV-aksjene skulle vært skrevet ned i TOHAs 
regnskap. Håndteringen viser at konsernet var villig til å legge de danske reglene «på strekk» for 
å gjennomføre utbytteutdelingen før muligheten ble borte. 
 
Staten fester ikke lit til at Brask skal ha frarådet bruk av preferanseaksjer i THAV. Det ville vært 
enkelt å gjennomføre dette. Uansett har dette lite relevans. Det kreves at rådgivning skal være 
basert på grundige vurderinger for at det skal ha relevans for grunnvilkåret ved gjennomskjæring, 
jf. Rt-2006-1232 (Telenor). 
 
Det er heller ikke grunnlag for påstanden om at det var et motiv i seg selv å etablere et generelt 
europeisk holdingselskap i Danmark. Korrespondansen viser at det var det å eie aksjene i THAV 
som skulle være selskapets misjon, og manglende substans i selskapet var et tema. 
 
Oppsummering 
Etableringen av TOHA med det formål å bringe utbyttet skattefritt til Cayman Islands og bruken 
av denne muligheten er i strid med skatteregelens formål, og i strid med den nordiske 
skatteavtalen. 
 
TOHA og rutingen av utbyttet via dette selskapet hadde ingen forretningsmessig egenverdi. Det 
ble plassert et holdingselskap - TOHA - over et annet holdingselskap - THAV - noe som i seg 
selv er spesielt. Det ble ikke oppnådd nevneverdige amerikanske skattefordeler, og disse er 
uansett ikke relevante forretningsmessige hensyn. 
 
Skattyter må finne seg i å bli vurdert etter de disposisjoner som faktisk er foretatt, ikke hvilke 
alternative disposisjoner som kunne vært foretatt. Rettspraksis krever imidlertid at et identisk 
resultat med sikkerhet kunne vært oppnådd for at slike alternative disposisjoner kan hensyntas. 
Det var ingen alternativer som ville gi et identisk resultat i juni 2001. Spleis (sammenslåing) av 
aksjer med påfølgende utdeling ville ikke endret at 464 millioner var utdeling av opptjent kapital. 
Skatteposisjonen for NOK én milliard ville være endret - og det må hensyntas uavhengig av 
konkrete planer, jf. Rt-2004-1331 (Aker Maritime). Muligheten for spleis av aksjene var heller 
ikke avklart sommeren 2001. 
 
Det var heller ikke før høsten 2001 - etter utbytteutdelingen - at konsernet hadde avklart hvordan 
TASAs rigger kunne selges konserninternt uten gevinstbeskatning. 
 
Dersom lagmannsretten legger til grunn en mer fri rimelighetsvurdering enn det Høyesterett har 
gjort i HR-2016-2165-A (IKEA) og Rt-2004-1331 (Aker Maritime), må det legges til grunn at 
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skattemessig innbetalt kapital i THAV-konsernet ble tappet ved riggsalget i 1997. Salgsverdien 
var vesentlig under likvidasjonsverdi satt av objektive analytikere, og prisen fremstår som 
meningsløst lav. Det skulle også vært tatt hensyn til at det reelt ble solgt en komplett virksomhet, 
et going concern, ikke enkeltrigger. 
 
Hvis det hensyntas at det ved riggsalgene ble hentet ut mellom NOK tre og fire milliarder på 
grunn av underprising, og uten skattebelastning, er det rimelig å anse dette som tilbakebetaling av 
innbetalt kapital. Det var da ikke innbetalt kapital tilgjengelig for å betale de NOK 2,6 milliarder 
som ble betalt ved en hypotetisk alternativ transaksjon. 
 
Det har ingen betydning at finansdepartementet var klar over at Danmark ikke skattla inngående 
eller utgående utbytte. Treaty shopping gjennom bruk av postkasselskap er ikke akseptert av den 
grunn. Det er utenkelig at Norge skulle si opp skatteavtalen og gå inn i nye tidkrevende 
forhandlinger på grunn av denne kunnskapen, og at man ikke gjorde dette innebærer ingen aksept 
av treaty shopping. 
 
Gjennomføring av gjennomskjæring 
Etter gjennomskjæring er det det rekarakteriserte rettsforhold som skal legges til grunn for 
skatteplikten. Utdelingen skal da skattlegges etter skatteloven § 2-3 første ledd jf. § 10-13 som 
om den gikk direkte til TOL og TOIVL. 
 
Utdelingen av NOK 464 millioner er uansett utdeling av opptjent kapital, og skattepliktig som 
utbytte. Også den del som gjelder utdeling knyttet til aksjer uten overkurs er skattepliktig som 
utbytte. Da fordringen på THAV ble konvertert til aksjer, ble dette gjort til pari kurs uten 
overkurs. Disse aksjene har ingen overkurs knyttet til seg, og etter aksje for aksje-prinsippet er all 
utdeling til disse skattepliktig utbytte. Gjennomskjæringsnormen åpner ikke for gjennomskjæring 
til skattyters gunst, ved at man ser bort fra det faktum at skattyter valgte å tegne aksjene til pari 
kurs. 
 
Utdelingen har også et element av ulovlig utdeling; nemlig det som er delt ut mer enn den frie 
egenkapital. Den frie egenkapital ble redusert ved at deler av TASAs fordring på TOL ble 
overdratt til THAV. Det må legges til grunn at dette skjedde 6. juni 2001, og at det senere 
utstedte gjeldsbrev bare var en formalisering av at fordringen allerede var overdratt. 
 
 
Den nordiske skatteavtalen 
Den nordiske skatteavtalen hindrer ikke kildebeskatning. Det anføres tre alternative grunnlag for 
dette. For det første kan gjennomskjæringsnormen benyttes uavhengig av om TOHA anses bosatt 
i Danmark og virkelig rettighetshaver etter skatteavtalen. For det andre var ikke TOHA bosatt i 
Danmark i avtalens forstand, og for det tredje var ikke TOHA virkelig rettighetshaver - beneficial 
owner - til utbyttet. 
 
Skatteavtaler skal tolkes «in lights of its object and purpose», jf. Wien-konvensjonen artikkel 31 
nr. 1. 
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Formålet generelt med skatteavtaler fremgår av OECD-kommentarene fra 1997, 2003 og 2013. 
Artikkel 1 i mønsteravtalen er uendret i denne tiden, og er tilsvarende den nordiske skatteavtalen, 
og kommentarene får derfor betydning selv om de er kommet etter at avtalen ble inngått. 
 
Høyesterett uttalte allerede i Rt-1994-752 (Alphawell) at formålet bak skatteavtaler var å unngå 
dobbeltbeskatning og å hindre skatteunndragelser. Det sistnevnte formål fremgår også av 
stortingsproposisjon nr. 5 (1996-1997). 
 
Gjennomskjæring uavhengig av om TOHA er omfattet av skatteavtalen 
Skatteavtalen stenger ikke for gjennomskjæring. OECD-kommentarene etter 2003 er klare på at 
nasjonale omgåelsesregler kan benyttes ved siden av en skatteavtale. Kommentarene er 
presiseringer, ikke endringer, i og med at ordlyden i avtalen ikke er endret. Dette fremgår både av 
OECDs introduksjon til mønsteravtalene av 2003 og 2014, og av Høyesteretts avgjørelse i Rt-
1994-752 (Alphawell). I Rt-2004-957 (PGS) har Høyesterett uttalt at OECD-kommentarene er en 
vesentlig rettskilde ved tolking av skatteavtalene, og at nyere kommentarer kan anvendes ved 
tolkingen av eldre skatteavtaler når bestemmelsene i avtalene er like. Dette er fulgt opp både i Rt-
2008-577 (Sølvik) og Rt-2011-755 (Kistefos), samt senere dommer. 
 
Høyesteretts praksis innebærer også at kommentarene skal vektlegges tungt selv der de gir 
uttrykk for endret praksis mellom landene. 
 
Mønsteravtalens artikkel 1 har vært uendret siden 1977 og er identisk med artikkel 1 i den 
nordiske skatteavtalen. Kommentarene er klare på at statene kan anvende nasjonale 
omgåelsesregler uavhengig av om vilkårene i skatteavtalen er oppfylt. Dette følger av 2003-
kommentarene til artikkel 1, punkt 9.4 og 22. Kommentarene tar i punkt 22 høyde for at 
omgåelsesregler kan føre til en rekarakterisering av rettsforhold, og at skatteavtalen da må 
anvendes på dette rekarakteriserte forholdet. 
 
Det samme fremgår av 2014-kommentarene som fastslår at det er rom for anvendelse av 
nasjonale omgåelsesregler ved siden av avtalenes regler. Dette vises også i BEPS-rapportens 
kodifiseringsforslag og uttalelser om OECD-kommentarene. 
 
Også Zimmer har uttalt at kommentarene åpner for å anvende nasjonale omgåelsesregler, både 
Internasjonal inntektsskatterett fra 2009, og i betenkningen avgitt etter oppdrag fra Økokrim. 
 
Dersom lagmannsretten ikke er enig i at nyere OECD-kommentarer kan brukes, anføres at 
kommentarene fra 2003 kun er en presisering av kommentarene fra 1992. I Conduit Company-
rapporten fra 1986 holdes det åpent om nasjonale omgåelsesregler kan benyttes. Slik staten leser 
1992-kommentarene, åpner disse for at nasjonale omgåelsesregler kan benyttes selv om det 
foreligger skatteavtaler. Dette er majoritetssynspunktet blant OECD-land, og støttes i teorien av 
Zimmer og De Broe. 
 
Videre støttes synspunktet av sveitsisk Høyesterett i en avgjørelse fra 2005, der det uttales at «the 
OECD Model Treaty and its Commentary must be taken into account even though the relevant 
parts of the Commentary were adopted after the entry into force of the treaty», og « domestic 
rules against abuse were applicable, even though there are no explicit rules in the treaty». 
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Ikke «bosatt» i Danmark 
Uavhengig av om den nordiske skatteavtalen hindrer bruk av nasjonale omgåelsesregler, kommer 
den ikke til anvendelse fordi TOHA ikke var bosatt i Danmark i avtalens forstand. Stiftelse og 
registrering er ikke «annet lignende kriterium», jf. artikkel 4 nr. 1. 
 
Med «annet lignende» må forstås tilknytningskriterier av samme art og karakter. De øvrige 
kriterier som er listet opp knytter seg til faktiske forhold, ikke formelle forhold som nasjonalitet 
eller registreringssted. Dette kommer til syne ved å sammenholde med artikkel 3 nr. 1 g, som 
omhandler statsborgerskap. En rekke land har også reservert seg mot bruk av «place of 
incorporation» som tilknytningskriterium. 
 
Også Skaar peker på at kriteriene må være av samme natur som de som er nevnt tidligere, og i 
Vogels bok fra 1997 pekes på at tilknytningen må være basert på lokalitet eller beliggenhet. 
 
Konsernets rådgivere var bekymret for det samme, jf. blant annet korrespondansen mellom Einar 
Brask og Ed Winston i 1999. 
 
TOHA hadde ikke sete for ledelse i Danmark. Dette må baseres på en konkret vurdering rundt 
ledelsen, og hvor den reelle beslutningen skjer. Danske skattemyndigheters uttalelser og 
forarbeidene til den danske selskabsskatteloven er i samsvar med dette. 
 
De reelle ledelsesbeslutningene for TOHA ble tatt lengre opp i eierkjeden, og kun formalisert av 
managerne i TOHA, og i noen tilfeller heller ikke formalisert av disse. Det siste var blant annet 
tilfellet ved beslutningen om utbytte fra THAV 6. juni 2001, og den uformelle beslutningen om at 
det ulovlige utbyttet på DKK 47 millioner ble stående som ulovlig aksjonærlån. 
 
En del beslutninger ble også formalisert av managerne i TOHA utenfor Danmark, blant annet 
fullmakt fra John Mowat til bytte av styremedlem, hans signering av fordring som gjorde opp 
utbyttet, og beslutningen om å likvidere THAV som ble gjort ved sirkulering av telefaks. Det 
foreligger ingen dokumentasjon på reelle beslutninger tatt i Danmark av general manager fra 
ABN Amro. 
 
Samlet kan ikke TOHA sees på som bosatt i Danmark etter skatteavtalen. 
 
Ikke beneficial owner 
Managerne i TOHA var ikke involvert i utbytteutdeling fra THAV, verken i spørsmålet om det 
skulle besluttes utbytte, hvor mye eller når. Disse beslutningene ble tatt i Houston. Det var Robert 
Long som møtte i THAVs generalforsamling på vegne av aksjonæren. Long hadde ingen 
formelle roller i THAV eller TOHA, og det er ikke fremlagt noen fullmakt til ham. 
 
Den diskusjon som var rundt utbytte i 2000, var mellom avdelingen i Houston, Transocean i 
Norge og Ernst & Young (Norge), uten at managerne i TOHA var involvert. 
 
Også utbytteutdeling fra TOHA til TOL og TOIVL ble besluttet lengre opp i eierkjeden og 
formalisert av TOHA, uten at TOHA selv vurderte nedskrivingsplikt og konsekvensen av 
resultatet, et ulovlig aksjonærlån på DKK 47 millioner. 
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Vilkåret i skatteavtalen om at mottaker må være beneficial owner er en sammensatt vurdering. 
Det er ikke slik som hevdet av TOL og TOIVL at det må kreves en rettslig bindende forpliktelse 
til å videreutdele utbyttet for at man ikke skal anses for beneficial owner. 
 
Skaar m.fl uttaler at man må ha reell bestemmelsesrett med hensyn til hvordan formuesobjektet 
skal benyttes for å innbringe inntekt eller med hensyn til hvordan inntekten skal anvendes. 
 
Klaus Vogel uttaler i 1997-boken at formålet med vilkåret er å motvirke skatteunndragelse, og at 
det må foretas en formålsrettet tolkning der realitetene går foran formalitetene. Han uttaler videre 
at det ikke er utelukket at et 100% eid datterselskap er beneficial owner, men at det da må være 
andre indikasjoner på at datterselskapet ikke kun har en formell beslutningsmyndighet. 
 
Spørsmålet er derfor om TOHA hadde reell bestemmelsesrett over om THAV skulle dele ut 
utbytte, og reell bestemmelsesrett over hvordan utbyttet skulle benyttes. 
 
En stilltiende avtale om at TOHA ikke kunne treffe beslutninger som avviker fra konsernets vilje, 
vil føre til at det ikke var noen reell bestemmelsesrett. 
 
Formålet med at regelen om beneficial owner kom inn i OECD-avtalen, var å motvirke 
skatteunndragelse, jf. Vogel, BEPS-rapporten og Finansdepartementets uttalelse i Utv. 2000 side 
1235. 
 
OECD anser ikke bare «agents or nominees» å falle utenfor begrepet, disse er eksempler, jf. at de 
omtales som «such as». Dette har vært gjennomgående i OECD-kommentarene fra 1977 til 2014, 
og i conduite company-rapporten fra 1986. 
 
I Swiss Swap-dommen fra sveitsisk Høyesterett i 2015 ble ikke mottaker av utbyttet sett som 
virkelig rettighetshaver. Retten uttalte at mottaker ikke var virkelig rettighetshaver dersom det var 
restriksjoner i mottakers utnyttelsesadgang, basert på faktum og omstendigheter. Det ble pekt på 
en konkret vurdering av selskapsstrukturen, og om det forelå en økonomisk forpliktelse til 
videreutdeling. 
 
I Indofood-dommen fra England i 2006 er det pekt på at man må se på «legal, commercial and 
practical structure», og uttalt at innholdet i regelen ikke er begrenset til en «technical and legal 
approach». 
 
Det er, også under henvisning til Royal Bank of Scotland-dommen og den sveitsiske 
høyesterettsdommen A Holding ApS mot Sveits fra 2005, en klar tendens til å vektlegge realiteter 
mer enn formaliteter, og det foretas en formålsrettet tolkning. 
 
I norsk juridisk teori har Zimmer i 1992 uttalt at mye taler for at kildestaten ikke behøver å 
respektere selskapet dersom dette ikke har noen reelle funksjoner ut over å være subjekt for 
gjennomstrømning, og i 2009 uttalte han at mye talte for at det reelle eierforhold gikk foran det 
formelle. 
 
Også Skaar uttaler at gjennomstrømningsselskaper normalt ikke kan anses som virkelige 
rettighetshavere. 
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Av utenlandske forfattere pekes først og fremst på Vogels bok fra 1997 og Brian Arnolds kritikk 
av kanadisk rettspraksis. 
 
For subsumsjonen under vilkåret om virkelig rettighetshaver pekes på at TOHA ikke hadde noen 
reell bestemmelsesrett over om THAV skulle dele ut utbytte, altså om eiendelen skulle gjøres 
inntektsbringende. TOHA var ikke involvert eller orientert i diskusjonen om, når, eller hvor mye 
som skulle deles ut i utbytte, eller i formaliseringen av utdelingen. Dette gjelder både ved 
diskusjonen om det skulle deles ut utbytte i 2000, og i forbindelse med den faktiske utdelingen 
som skjedde i 2001. Manageren Mowat har uttalt i avhør at han var overrasket over størrelsen på 
utbyttet fra THAV. 
 
TOHA hadde heller ingen reell bestemmelsesrett over anvendelsen av utbyttet. Det fremgår av 
THAVs dokumenter fra mai 2001 at det var besluttet å dele ut maksimalt utbytte for at dette 
skulle kunne deles ut videre til TOHAs eiere, og at utbyttet var bestemt av Houston. Det vises 
også til avhør av Romuld, hvor det fremgår at beslutningen ble tatt i Houston. 
 
Både det som var meningen at skulle skje, og det som faktisk skjedde, var at beslutningen kun ble 
formalisert av TOHA. Houston bestemte også hvordan utbyttet skulle gjøres opp, nemlig ved 
fordringer. 
 
 
Skattemessig tilordning etter norsk intern rett 
Som alternativt grunnlag til gjennomskjæring er det grunnlag for skattemessig tilordning av 
utbyttet til TOL og TOIVL. Tilordningsspørsmålet er en mer objektiv vurdering av hvem som er 
virkelig rettighetshaver, og vurderingen vil normalt være den samme som ved vurderingen av 
beneficial owner etter skatteavtalen. 
 
Det er ikke egne tilordningsregler i skatteloven, men ordlyden i § 10-13 jf. § 2-3 er åpen, og 
åpner for å skattlegge andre enn direkte aksjonær, forutsatt at det er en tilknytning mellom utbytte 
og aksjonærposisjon. 
 
Det vises til Herkules-dommen avsnitt 50 og 52. Utgangspunktet må i samsvar med Høyesteretts 
syn her tas i den privatrettslige realiteten, og skattyters klassifisering og tilordning kan fravikes 
hvis den ikke er i samsvar med dette. Dommen gjaldt carrried interest, som har et 
kapitalinntektselement. Tilordning må derfor kunne gjøres også ved kapitalinntekter. 
 
I Alaskatorskdommen hevdet skattyter at det kun var gjennomskjæring eller pro forma-synspunkt 
som var aktuelt, men Høyesterett avviste dette. Det var der reelle aksjeselskaper, men disse virket 
som rene postkasseselskaper. Den har relevans selv om den gjaldt virksomhetsinntekt. Det er den 
som reelt har utøvet virksomheten, eller den som har utøvet reelt eierskap og hatt den reelle 
økonomiske interessen i utbyttet, som skal tilordnes inntekten. 
 
I denne saken har ikke TOHA opptrådt som eier av THAV, verken ved spørsmålet om eventuell 
utbytteutdeling i 2000, eller ved utdelingen året etter. Før den ordinære generalforsamlingen i 
THAV i september 2000 var det ikke noe managers meeting i TOHA der årsregnskap og 
spørsmål om utbytte har vært oppe. Mowat ga alene fullmakt til Bjerke for å opptre på vegne av 
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TOHA i THAVs generalforsamling, men dette kunne han etter TOHAs vedtekter ikke gjøre 
alene. 
 
Heller ikke i forbindelse med likvidasjonen av THAV ble det holdt managers meeting, og 
restruktureringsplanen var lagt på forhånd. Det er ikke noe som tyder på at managerne i TOHA 
var involvert i beslutningen om likvidasjon. 
 
Skatteavtalen hindrer ikke tilordning av utbyttet til TOL og TOIVL. 
 
TOL og TOIVL mottok utbyttet 13 dager etter utdelingen fra THAV, og dette skjedde etter en 
forhåndsbestemt plan. Det var disse selskapene som dro fordel av gjennomstrømningen, og 
oppnådde skattefordelen. Det er da riktig å tilordne inntekten til disse. 
 
 
EØS-avtalen 
EØS-avtalen er ikke til hinder for å bruke gjennomskjæringsregelen. 
 
Selskaper på Cayman Islands har ikke rettigheter etter EØS-avtalen. For at TOHA skulle være 
beskyttet av EØS-avtalen, måtte selskapet utøve en økonomisk aktivitet, noe det ikke gjorde. 
Passivt eierskap i aksjer er ikke økonomisk aktivitet i avtalens forstand. 
 
Bruk av gjennomskjæringsregelen er ikke forskjellsbehandling eller restriksjon. 
Omgåelsesregelen gjelder på samme måte for interne og grenseoverskridende transaksjoner. 
Normen anvendes ikke forskjellig, men den anvendes ikke på transaksjoner som ikke inneholder 
et omgåelseselement. 
 
Uansett er ikke det å anvende en generell omgåelsesregel i strid med de grunnleggende fire 
friheter i EØS-avtalen. EU er i ferd med å pålegge sine medlemsstater å innføre en 
gjennomskjæringsregel, jf. henstilling fra EU-kommisjonen 6. desember 2012. 
 
EU-domstolen har ikke akseptert misbruk av EU-retten. Det har ikke vært saker om lovligheten 
av generelle omgåelsesregler, men det er saker der rent kunstige arrangementer ikke aksepteres, 
jf. Cadburry Schweppes-saken. 
 
 
  
Endringsfrist 
 
Fristen for endring av ligningen var ti år. Høyesteretts avgjørelse i valutatapssaken innebærer slik 
staten ser det at ligningsloven § 9-6 nr. 3 bokstav a bare beskytter skattytere som har lagt 
forholdene til rette for at det kan foretas en riktig ligning. Det er en forutsetning for toårsfristen at 
det er gitt riktige og fullstendige opplysninger av skattyter selv eller via andre. Ordlyden tyder på 
at det må være gitt opplysninger, noe som støttes av forarbeidene. Formålet er ut fra forarbeidene 
å beskytte den lojale skattyter. 
 
Høyesterett har vektlagt lojalitetshensyn ved tolkingen av ligningsloven § 9-6 nr. 3 bokstav a. 
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I oppgavene som ble sendt ligningsmyndighetene er det ikke gitt opplysninger som ga 
foranledning til å se nærmere på disposisjonene i saken. 
 
Konsernet visste at danske rådgivere hadde gjort oppmerksom på at manglende substans i TOHA 
var en problemstilling, og at Brask hadde opplyst at det var mulig skattemyndighetene ville 
angripe etableringen i Danmark. Klaus Klausen hadde gjort TODDI oppmerksom på at det kunne 
bli spørsmål om substans. 
 
 
Inhabilitetsanførselen 
 
Det forelå ingen inhabilitet hos de som behandlet saken i Skatt vest. Førstestatsadvokat Morten 
Eriksen var ikke inhabil til å aktorere utbyttespørsmålet i straffesaken, og en eventuell inhabilitet 
hos ham smittet ikke over på ansatte i Skatt vest. Det var ingen instruksjonsrett for Økokrim om 
den sivile saken. De forhold Riksadvokaten har pekt på i forbindelse med granskningsoppdraget, 
har ikke noe med de materielle skattespørsmålene å gjøre. Det som anføres som grunnlag for 
inhabilitet synes også å være forhold som har oppstått etter at skatteklagenemndas vedtak ble 
fattet. 
 
Uansett kan ikke en eventuell saksbehandlingsfeil ha virket inn på saken. Domstolene kan prøve 
både rettsanvendelse og faktum fullt ut, og hvis lagmannsretten kommer til at det materielle 
innholdet er i samsvar med gjeldende rett, kan ikke en eventuell inhabilitet ha hatt betydning. 
 
 
Påstand 
 
Det er nedlagt slik påstand: 
 

1. Anken forkastes. 
2. Staten v/Skatt vest tilkjennes sakens omkostninger for tingretten og lagmannsretten. 

  
 
  
III - Lagmannsretten bemerker: 
 
1. Innledning 
Lagmannsretten skal ta stilling til gyldigheten av skatteklagenemndas vedtak. Ved prøvingen 
legger lagmannsretten til grunn at den har full kompetanse. 
 
Saken gjelder betaling av utbytte fra norsk selskap - THAV - formelt til utenlandsk morselskap, 
TOHA. I skatteklagenemndas vedtak er det lagt til grunn at utbyttet reelt er betalt til dettes 
morselskaper, TOL og TOIVL. 
 
På tidspunktet for utbytteutbetalingene, juni 2001, var utgangspunktet at utbytteutdeling til 
aksjonær var regnet som skattepliktig inntekt i Norge. 
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Dette fremgikk av selskapsskatteloven 20. juli 1991 § 3-2, hvor det fremgikk at utbytte fra 
selskaper som nevnt i § 1-1 regnes som skattepliktig inntekt. Utbyttebegrepet i relasjon til 
bestemmelsen var definert i § 3-2 nr. 2, som lød: 
 

Som utbytte regnes enhver utdeling som innebærer en vederlagsfri overføring av verdier fra 
selskap til aksjonær. Dette gjelder ikke for tilbakebetaling av innbetalt aksjekapital, herunder 
overkurs, eller utbetaling ved likvidasjon av aksjeselskap eller allmennaksjeselskap, jf. § 5-8. 
Det gjelder heller ikke for utbetalt refusjon etter skatteloven § 31 femte ledd. Som utbytte til 
vedkommende aksjonær regnes også vederlagsfri overføring til aksjonærens ektefelle eller til 
personer som aksjonæren er i slekt med eller i svogerskap med i opp- eller nedstigende linje 
eller i sidelinjen så nær som onkel eller tante. 

 
Den såkalte godtgjørelsesmodellen (RISK) som gjaldt fra 1992 til 2005, gjorde imidlertid at det 
som hovedregel reelt ikke var skatt på utbytte til norsk morselskap. Reglene ble senere endret ved 
fritaksmetoden innført i 2005, slik at det i dag ikke er skatt ved utdeling av utbytte til norsk 
morselskap. 
 
For utbetaling til utenlandsk aksjonær, var - og er - regelen imidlertid at det skal betales skatt på 
utbytte, såkalt kildeskatt, til Norge. 
 
Skatteloven § 3-5 inneholdt en egen bestemmelse for utenlandsk aksjonær, som inntil 1. januar 
2000, altså på tidspunktet ved stiftelse av TOHA, men før TOHA ervervet THAV, lød: 
 

Av utbytte som utdeles til aksjonær som er hjemmehørende i utlandet, svares skatt til staten 
etter en sats som fastsettes av Stortinget i det årlige skattevedtak. Skatteberegningen skjer 
under ett i den kommune der selskapet har sitt kontor eller styret har sitt sete, eventuelt ved 
Sentralskattekontoret for storbedrifter dersom selskapet lignes der. Selskapet er ansvarlig for 
den skatt som etter denne regel faller på aksjonærene. Reglene i denne paragraf gjelder ikke 
for utdeling fra obligasjonsfond. 

 
Fra 1. januar 2000 ble bestemmelsen erstattet av skatteloven 26. mars 1999 § 10-1. Ordlyden var 
for det vesentlige lik, med unntak av en henvisning som ikke har betydning for nærværende sak. 
 
Den fastsatte skattesatsen var 25 %, jf. Stortingets skattevedtak for inntektsåret 2001 § 3-5. 
 
Det er utdelende selskap som har opplysningsplikten og plikt til å holde tilbake beregnet 
kildeskatt. 
 
Plikten til å holde tilbake kildeskatten fremgikk av skattebetalingsloven 21. november 1952 § 5 
A, som i første ledd første punktum lød: 
 

Aksjeselskap, allmennaksjeselskap samt likestilt selskap og sammenslutning som utbetaler 
utbytte som er skattepliktig etter skatteloven § 10-13, plikter å foreta forskottstrekk til dekning 
av inntektsskatt av slikt utbytte. 

 
Gjennom delegasjonsvedtak fra Finansdepartementet var det fastsatt skjemaer for 
aksjonæroppgave. Her skulle opplysninger om utbytte gis. Disse skjemaene ble innlevert sammen 
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med THAVs selvangivelse for 2000. På skjemaene var det en manglende utfylling. Betydningen 
av dette kommer lagmannsretten tilbake til. 
 
De nordiske land hadde i 1996 inngått en skatteavtale med virkning fra 1998. Avtalen er inngått 
med basis i OECDs mønsteravtale på det aktuelle tidspunkt. 
 
Innledningsvis i avtalen heter det: 
 

Danmarks regjering sammen med Færøyenes landsstyre samt Finlands, Islands, Norges og 
Sveriges regjeringer, som ønsker å inngå en overenskomst for å unngå dobbeltbeskatning med 
hensyn til skatter av inntekt og av formue, som konstaterer at, for så vidt angår Færøyene, 
behandlingen av disse spørsmål også i forhold til utlandet, hører under Færøyenes 
selvstyrekompetanse, er blitt enige om følgende: 

 
Artikkel 1 i avtalen lød slik: 
 

DE PERSONER SOM OMFATTES AV OVERENSKOMSTEN 
 
Denne overenskomst får anvendelse på personer som er bosatt i en eller flere av de 
kontraherende stater. 

 
Artikkel 10 nr. 3 hadde slik ordlyd: 
 

Dividender fra et selskap hjemmehørende i en kontraherende stat til en person bosatt i en 
annen kontraherende stat kan også skattlegges i den kontraherende stat der selskapet som 
utdeler dividendene er hjemmehørende, og i henhold til lovgivningen i denne stat, men hvis 
den virkelige rettighetshaver til dividendene er en person bosatt i den andre kontraherende stat 
skal den skatt som ilegges ikke overstige 15 prosent av dividendenes bruttobeløp. Slike 
dividender skal imidlertid være unntatt fra beskatning i den førstnevnte stat dersom den 
virkelige rettighetshaver til dividendene er et selskap (med unntak av personsammenslutninger 
og dødsboer) som direkte eier minst 10 prosent av det utbetalende selskaps kapital. 

 
Avtalens ordlyd innebar altså at utbytte fra et norsk selskap til et dansk selskap som eide mer enn 
10 prosent av det norske selskap, var unntatt fra kildeskatt. 
 
Vitnet Guro Runestad har for lagmannsretten forklart at hun hadde ansvaret for alle 
kildeskattsaker ved Stavanger likningskontor. Aksjonæroppgaver ble satt i to forskjellige permer 
etter en foreløpig vurdering fra sekretariatet, én for de det var antatt å være kildeskatt, og én der 
det var antatt å ikke være det. Papirene fra THAV var satt i den permen der det var antatt å være 
kildeskatt, men da Runestad gikk gjennom saken, flyttet hun dem til permen for saker uten 
kildeskatt på bakgrunn av den nordiske skatteavtalen. Den senere saksgangen med hensyn til 
endring fremgår innledningsvis i dommen. 
 
 
2. Habilitetsinnsigelse mot Skatt vests saksbehandlere 
Det er anført at saksbehandlerne i Skatt vest ikke har behandlet saken med tilstrekkelig 
objektivitet, og at inhabilitet hos Økokrim har smittet over til saksbehandlere i Skatt vest. Det 
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siste skyldes etter TOL/TOIVLs syn særlig at saksbehandlere som var avgitt til Økokrim var 
undergitt påtalemyndighetens instruksjon i straffesaken. 
 
Ligningsloven § 3-8 omhandler inhabilitet hos saksbehandlere. Den aktuelle bestemmelsen er nr. 
1 g: 
 

1. Ugild til å delta i ligningsmyndighetenes forberedelse og avgjørelse av en sak er en 
tjenestemann eller valgt, oppnevnt eller engasjert person når 

      ... .. 
           g. andre særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten til hans upartiskhet. 
  
Bestemmelsen tilsvarer forvaltningsloven § 6. 
 
Et grunnleggende hensyn bak reglene er å sikre tilliten til at de offentlige avgjørelser er riktige og 
at alt går riktig for seg, jf. Graver, Alminnelig forvaltningsrett, 4. utgave (2015) side 299. 
 
Lagmannsretten er delt i synet på vurderingen av de anførte forhold, men ikke i konklusjonen. 
Mindretallets merknader fremkommer senere i dommen. 
 
Flertallet, lagdommer Engstrøm, lagdommer Aas, fagkyndig meddommer Lageraaen og 
fagkyndig meddommer Roarsen, er enig med TOL og TOIVL i at det er flere forhold som peker i 
retning av at Skatt vest ikke har hatt en så objektiv og nøytral tilnærming til saken som ønskelig. 
 
Det er ut fra dokumentene utvilsomt at det har vært en tett dialog mellom Skatt vest og Økokrim 
etter at sistnevnte ble varslet om saken. Dette er naturlig når det er tale om en stor og kompleks 
sak som behandles av begge myndighetsorganer parallelt. Enkelte dokumenter peker imidlertid i 
retning av et samarbeid og en samarbeidsform som har vært uheldig. Blant annet er det uheldig at 
skatteetaten hadde tilgang til dokumenter beslaglagt av Økokrim i en lengre periode før 
Høyesterett hadde tatt stilling til om Økokrim kunne opprettholde beslaget. 
 
I notat etter møtet mellom skatteetaten og Økokrim uke 39 i 2007 fremgår det en arbeidsfordeling 
mellom etatene, hvor ett av punktene er beskrevet slik: «Eliminer amerikansk skatteproblem som 
motiv for valgt løsning. Hydro dom.- utrederarbeid». Slik dette fremstår utad, kan det trekke i 
retning av at begge etater har arbeidet ut fra et ønske om å komme til et bestemt resultat, ikke å 
avdekke motiver med en objektiv innfallsvinkel. 
 
Også en slik tett dialog med Økokrim om innholdet i vedtaksutkast i sakene som fremgår av e-
post fra saksbehandler 3. april 2007, faktisk utdrag side 1522, kan fremstå som uheldig. 
 
Spesielt lite tillitsvekkende fremstår e-post fra saksbehandler i skatteetaten 6. juni 2007 til andre 
saksbehandlere, regjeringsadvokaten og Økokrim, hvor det som reaksjon på at Borgarting 
lagmannsrett har opprettholdt beslag hos Brask som siktet, uttales at «da er det vel bare å gi en 
viss advokat status som mistenkt sånn utpå høsten en gang?» 
 
Flertallet viker likevel tilbake for å konstatere at vedtaket er ugyldig på bakgrunn av de forhold 
som er påberopt rundt habilitet. Det har vært en omfattende intern korrespondanse og et særdeles 
omfattende arbeid i saken på skattemyndighetens hånd. At noen interne uttalelser fremstår som 
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noe «sleivete», og isolert sett kan gi grunnlag for å stille spørsmål om saksbehandler har hatt 
nødvendig distanse og objektivitet, kan ikke være tilstrekkelig. Slik flertallet ser det, har 
saksbehandlerne i alle fall trådt nær grensen for når inhabilitet oppstår. 
 
3. Konsernets omstrukturering 
Flertallet legger følgende til grunn om omstruktureringen i selskapet fra oppkjøpet av Transocean 
ASA og fremover, med unntak av opprettelsen av TOHA og innskudd av THAV-aksjene i dette. 
 
Sonat Deepwater Drilling Inc. (SODI) var et selskap registrert i Delaware, USA. Selskapet kjøpte 
det alt vesentlige av det norske børsnoterte selskapet Transocean ASA i 1996, og etablerte da 
Transhav AS som norsk holdingselskap. Sonat Deepwater Drilling Inc. endret navn til 
Transocean Offshore Inc. (TOI). 
 
Transocean Offshore Inc. (TOI) eide eiendeler både i USA og utenfor USA, men var underlagt 
amerikansk skattelovgivning som amerikansk selskap. Det innebar at inntekter fra eiendeler 
utenfor USA ble skattlagt i USA, både for så vidt gjaldt løpende inntekter og gevinster ved salg. 
 
Det fremgår av konsernets SEC-melding 8. april 1999 (melding til US Securities and Exchange 
Commision / børsmelding) at inntekter fra virksomhet utenfor USA hadde steget fra 59,5 % i 
1995 til 71,7 % i 1998, og at det var 31 rigger i virksomhet utenfor USA i 1999, herunder 15 i 
Nordsjøen. 
 
Før omorganiseringen ønsket konsernet å gjennomføre en strukturell endring for at samlede 
inntekter utenfor USA ikke skulle skattlegges der og besluttet etter hvert å gjennomføre dette i en 
to-trinns prosess. Det første var å etablere et eierselskap utenfor USA - inversion-prosessen - og 
det andre var å sørge for at det amerikanske selskapet ikke hadde majoritetskontroll over 
utenlandske eiendeler - TOL decontrol-prosessen. 
 
Siden lovgivningen i Delaware medførte krav om enstemmighet blant aksjonærene for å flytte 
selskapet ut av USA, ble det etablert et nytt selskap i Texas med en påfølgende fusjon med 
Delaware-selskapet, med Texas-selskapet som overtakende selskap. I Texas var det ikke 
tilsvarende krav om enstemmighet ved generalforsamling. Det fusjonerte selskapet vedtok å 
konvertere til et Cayman Island-selskap. Slik lagmannsretten har forstått prosessen og 
amerikansk rett, skjedde dette ved en utflytting av selskapet med kontinuitet, altså ikke som et 
salg eller avvikling av det amerikanske selskapet. 
 
Konverteringen kunne imidlertid føre til beskatning av latente gevinster. I og med at det ikke 
skjedde en egentlig realisasjon, men en utflytting, ønsket konsernet å unngå beskatning av de 
eiendeler som hadde en markedsverdi som var høyere enn den skattemessige restverdien på 
eiendelene. Dette kunne etter amerikansk rett skje ved at eiendeler med slik latent gevinst ble 
tilbakeført til et amerikansk selskap umiddelbart. Det ble derfor også stiftet ytterligere et 
amerikansk datterselskap av det utflyttede selskap, Transocean Deepwater Drilling Inc (TODDI), 
med TOI som morselskap, hvor eiendeler i USA med potensiell gevinst ble skutt inn. 
 
Etter denne prosessen, benevnt inversion-prosessen, var konsernspissen på Cayman Islands. I 
perioden skjedde det også en fusjon med selskapet Sedco Forex Inc. (Panama), og konsernspissen 
het en periode Transocean Sedco Forex Ltd.- TSF (Caymand Islands). 



Skattenytt nr. 1/2017 

70 
 

 
Prosessen, som ble sluttført i mai 1999, endte altså med en konsernspiss på Cayman Islands, 
fortsatt børsnotert på New York Stock Exchange. Konsernspissen eide blant annet amerikanske 
TODDI og norske THAV. 
 
I og med TODDIs eierskap i utenlandske selskaper ble det fortsatt amerikansk skatt på inntekter i 
dettes datterselskaper utenfor USA når de var karakterisert som såkalte CFC-selskaper, 
Controlled Foreign Companies. Problemstillingen er beskrevet slik i SEC-meldingen: 
 

All of Transocean-Delaware's foreign subsidiaries are presently CFCs. As discussed above, 
under Subpart F of the U.S. Internal Revenue Code, a CFC is a foreign corporation that is 
owned directly, indirectly or by attribution, more than 50 %, by vote or by value, by U.S. 
Shareholders. In the event that a foreign corporation is a CFC, a US Shareholder of the CFC 
must include in income in its taxable year in which or with which the taxable year of the CFC 
ends, the total of, among other things, (1) its pro rata share of the CFC's subpart F income for 
the taxable year and (2) its pro rata share of the CFC's increase in earnings invested in U.S. 
property for that year. 

 
Det var imidlertid allerede i SEC-meldingen forutsatt en etterfølgende omstrukturering for å 
begrense amerikansk skatt på utenlandske inntekter. Prosessen var beskrevet som «TOL 
Decontrol», og innebar at TODDI skulle kontrollere mindre enn 50 % av de utenlandske 
datterselskapene ved eierskap eller stemmer. 
 
Hvordan dette skulle gjøres var gjenstand for omfattende planlegging ved bistand fra det 
amerikanske advokatselskapet Weil, Gotshal & Manges LLP (WGM), hvor blant andre Kevin 
Dolan var engasjert. Også en tidligere ansatt i Sonat, Ed Winston, bistod i arbeidet. Det ble 
utarbeidet forskjellige notater som beskrev mulige prosesser frem mot målet, herunder notat fra 
WGM 18. februar 1999, 18. mars 1999, 24. august 1999 og 12. januar 2000, hvor det siste 
beskriver det som faktisk ble besluttet og gjennomført. Underveis i beslutningsprosessen ble 
fusjonen med Sedco Forex Inc. besluttet, og denne ble sluttført i desember 1999. 
 
Lagmannsretten kommer under gjennomskjæringsvurderingen noe nærmere tilbake til de 
forskjellige mulighetene som ble diskutert. 
 
TOL Decontrol-prosessen var sluttført i januar 2000, og bestod av tre hovedtrinn. Først utstedte 
TOL aksjer som ble overdratt til TOI, konsernspissen på Cayman Islands. TOL var etter dette eid 
delvis av TOI og delvis av amerikanske TODDI. 
 
Deretter ble det utstedt aksjer i TOL til Panama-registrerte Sedco Forex Inc (SFI) mot oppgjør i 
aksjer i dettes datterselskap SFC. TODDIs eierskap i TOL var etter dette ytterligere redusert. 
 
Så ble TOHA etablert i Danmark og TOIVL på Cayman Islands og THAV skutt inn i TOHA i 
januar 2000. Deretter brukte TOI aksjene i TOHA som tingsinnskudd i TOIVL, og TOIVL brukte 
deler av aksjene i TOHA som tingsinnskudd i TOL. TODDIs eierskap i TOL var dermed 
redusert. Resultatet var at Transocean Sedco Forex/Transocean Inc (TSF/TOI) eide 81 % av 
TODDI, og TODDI eide 45,5 % av TOL. Det resterende av TOL var eid direkte av TSF/TOI og 
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SFI. TOIVL var eid av TSF/TOI, og eide TOHA sammen med TOL. TOL eide også 19 % av 
aksjene i TODDI. 
 
TODDIs eierskap i TOL var etter dette «vannet ut» til 45,54 %. 
 
Aksjene i TOHA bestod av to klasser. Den ordinære aksjekapitalen var DKK 426 005 000. 
Preferanseaksjekapitalen var DKK 3 832 920 000. Preferanseaksjene hadde ikke krav på ordinært 
utbytte, men på 6,5% av pålydende årlig. Preferanseaksjene kunne kreves innløst av både 
aksjonær og selskap, etter henholdsvis syv og to år. 
 
Strukturen kan illustreres slik: 

 

 
4.0 Gjennomskjæring 
 
Skatteklagenemnda har kommet til at det er grunnlag for gjennomskjæring slik at utbyttet som 
ble utbetalt fra THAV til TOHA skal anses å ha blitt betalt direkte til morselskapene TOL og 
TOIVL. 
 
Gjennomskjæringsreglene er ikke lovfestet i Norge, men er utviklet i rettspraksis gjennom flere 
tiår. Det foreligger en utredning, NOU 2016:5 hvor det foreslås å lovfeste 
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gjennomskjæringsregelen, men både på tidspunktet for handlingene og ved 
avgjørelsestidspunktet er det regelen slik den er utviklet av Høyesterett som er gjeldende rett. 
 
Høyesterett har i Rt-2012-1888 (Dyvi) avsnitt 50 uttalt: 
 

Gjennomskjæringsregelen - som er utviklet i rettspraksis og teori - består av et grunnvilkår og 
en totalvurdering. Grunnvilkåret er at det hovedsakelige formål med disposisjonen må ha vært 
å spare skatt. Dette er et nødvendig, men ikke tilstrekkelig vilkår for gjennomskjæring. For at 
gjennomskjæring skal kunne foretas, kreves i tillegg at det ut fra en totalvurdering av 
disposisjonens virkninger (herunder dens forretningsmessige egenverdi), skattyters formål 
med disposisjonen og omstendighetene for øvrig fremstår som stridende mot skattereglenes 
formål å legge disposisjonen til grunn for beskatningen, se Rt-2008-1537 - ConocoPhillips-
dommen - avsnitt 41 med henvisninger til tidligere rettspraksis. 

 
I HR-2016-2165, IKEA-dommen, har Høyesterett bygget på dette, og lagmannsretten legger til 
grunn uttalelsene som gjeldende rett. 
 
Gjennomskjæringsregelen består etter dette av et grunnvilkår og et tilleggsvilkår som vurderes 
nedenfor. Det er enighet mellom partene om at det som må vurderes er opprettelsen av TOHA 
som morselskap til THAV, og den påfølgende utbytteutdelingen. Lagmannsretten er enig i dette. 
Grunnvilkåret og tilleggsvilkåret må være oppfylt for begge elementer dersom 
gjennomskjæringsregelen skal anvendes. 
 
 
4.1 Grunnvilkår 
 
4.1.1 Innledning 
I den tidligere omtalte IKEA-dommen fra 2016 definerer Høyesterett grunnvilkåret for 
gjennomskjæring slik i avsnitt 85: 
 

Et grunnvilkår for gjennomskjæring er at det hovedsakelige motivet for disposisjonen var å 
spare skatt. Vilkåret er nærmere beskrevet i Dyvi-dommen avsnitt 42. Under henvisning til Rt-
2006-1232 avsnitt 50 og 51 (Telenor) pekes det der på at det avgjørende her er skattyterens 
subjektive motiv - hva skattyteren må antas å ha lagt vekt på. Det heter at dette ikke innebærer 
at den begrunnelsen skattyter har gitt for disposisjonen, uten videre skal legges til grunn. 
Høyesterett uttaler dernest: 

 
«Hva som har vært den hovedsakelige motivasjonsfaktor, må avgjøres ut fra en samlet 
vurdering av de opplysninger som indikerer skattemotiv og andre forhold. Ved denne 
vurderingen skal de vanlige bevisbyrderegler legges til grunn. Men er den dominerende 
virkning av disposisjonen at skattyteren sparer skatt av noe omfang, er det en sterk 
presumsjon for at skattebesparelsen har vært den viktigste motivasjonsfaktor, jf. Telenor-
dommen avsnitt 51. Da må det være opp til skattyteren å godtgjøre at skattebesparelsen 
likevel ikke har vært den viktigste motivasjonsfaktor for ham.» 
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Lagmannsretten legger etter dette til grunn at det skal foretas en vurdering av de subjektive 
motiver for disposisjonene etter en samlet vurdering av det som indikerer et skattemotiv, samt 
andre forhold. 
 
En sammenligning av hva som ville blitt resultatet uten at TOHA som dansk holdingselskap eide 
THAV og fikk utbyttet, slik at eierskap og utbytte gikk direkte til Cayman Island-selskapene 
TOL og TOIVL, innebærer at utbyttet ville bli ilagt kildeskatt på 25%. Selv om 
skatteklagenemnda har lagt til grunn at deler av beløpet var tilbakebetaling av innbetalt kapital, 
slik at den skattbare utbetalingen var noe over 1,6 milliarder, er skattebesparelsen utvilsomt av 
«noe omfang» - den er betydelig. Lagmannsretten legger derfor til grunn at det skal legges til 
grunn en sterk presumpsjon for at den norske skattebesparelsen var den hovedsakelige 
motivasjon. 
 
4.1.2 Subjekt for motivasjonsvurderingen 
Eierne av TOHA, og dermed de indirekte eiere av selskapet THAV, er TOL og TOIVL. Det er 
disse som er skattytere etter skatteklagenemndas vedtak. 
 
Denne selskapsstrukturen ble imidlertid etablert samtidig med etableringen av TOHA, som er den 
ene hoveddelen av de disposisjoner som er gjenstand for vurdering etter 
gjennomskjæringsnormen. Det kan dermed reises spørsmål om det er den subjektive 
motivasjonen hos disse selskapene som skal vurderes når Høyesterett gir anvisning på 
skattyterens subjektive motiv. Etter lagmannsrettens syn blir det en for snever tilnærming. 
 
Omstruktureringen påvirket hele konsernstrukturen. Etter det som er uttalt i SEC-meldingen var 
hensikten å unngå amerikansk skatt på virksomhet utenfor USA, og dermed å øke aksjonærenes 
verdier. Beslutningene er tatt på konsernnivå, med konsernets mål for øyet. 
 
Slik lagmannsretten ser det, må det avgjørende da være hva som er motivasjonen for konsernet 
som sådan, slik at dersom konsernets motivasjon hovedsakelig var å spare (norsk) skatt, er 
grunnvilkåret oppfylt. En snevrere vurdering, hvor det kun sees på motivasjonen hos det 
konsernselskap som til slutt ender opp som skattyter, ville kunne føre til en svekkelse av 
gjennomskjæringsnormen. 
 
4.1.3. Betydningen av amerikanske skattemotiver 
Som nevnt under forrige punkt, er grunnvilkåret for gjennomskjæring slik det er utviklet av 
Høyesterett, at det hovedsakelige motivet bak en disposisjon er å spare skatt. Et særskilt spørsmål 
er om dette kun gjelder norsk skatt, slik at et hovedformål om å spare utenlandsk skatt, der norsk 
skattebesparelse også skjer, ikke fører til gjennomskjæring. 
 
I Rt-2002-456 (Hydro Canada) var dette tema, og dommen er tatt til inntekt for at utenlandske 
skatteformål er legitime forretningsmessige formål i gjennomskjæringsvurderingen. Så langt kan 
neppe avgjørelsen strekkes. Flertallet uttaler i dommen at det å oppnå dansk skattemessig 
konsolidering var et akseptabelt forretningsmessig hensyn ved overdragelse til et reelt etablert 
selskap. Det er forretningsmessig legitimt å legge vekt på ulike lands skattesystemer ved valg av 
hvor forretningsaktivitet plasseres. For det andre ble det lagt vekt på at det også var en 
handelspolitisk motivasjon, og for det tredje at overdragelsen var reelt gjennomført i konsernet. 
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I den grad det er tale om disposisjoner som ikke er omgåelsespregede, men som tar sikte på at et 
konsern med internasjonal virksomhet plasserer sin forretningsdrift i land der gunstig 
skattemessig virkning oppstår, og at det er en reell plassering av denne, vil dette slik 
lagmannsretten forstår Høyesterett, i utgangspunktet være et legitimt formål. 
 
4.1.4. Bevissituasjonen 
Ved lagmannsrettens behandling er det snart 17 år siden opprettelsen av TOHA. Også da 
endringsvarsel ble sendt, var det gått flere år siden omstruktureringen i konsernet. Bevistilbudet 
for lagmannsretten består for det første av samtidige interne opptegninger og samtidige offisielle 
dokumenter. Videre er det gjennomgått senere interne notater og senere utgående brev som svar 
til skatteetaten m.v. Slike utgående eller offentlige uttalelser fra konsernet eller selskapene finnes 
i hele perioden fra endringsvarsel til saken for lagmannsretten. Videre er det ført bevis i form av 
senere avhør utført av, eller etter anmodning fra, Økokrim og det er ført vitner direkte for 
lagmannsretten. 
 
Etter lagmannsrettens syn er det de samtidige eller helt tidsnære bevis som må tillegges størst 
vekt vurderingen av konsernets motivasjon. De senere bevis, særlig det som er kommet til etter 
endringsvarselet fra skatteetaten, må vurderes i lys av to påvirkningsfaktorer. For det første vil 
det fra konsernets side, og for de som handler eller har handlet for konsernet, være et incitament 
for at fremstillingen er gunstig for konsernet. For det andre må det tas hensyn til det betydelige 
tidsforløpet. Begge faktorer medfører at en forklaring eller en uttalelse kan bli uriktig, selv om 
den ikke er bevisst fordreid. Både tidsforløpet og partsstillingen kan ubevisst føre til 
erindringsforskyvninger. Bevisene fra senere tid kan derfor tillegges vekt av betydning bare i den 
grad de støttes opp av mer samtidige bevis. 
 
Ved bevisvurderingen tar lagmannsretten også hensyn til den bevisbyrde Høyesterett har gitt 
anvisning på når en disposisjon fører til en skattefordel av betydning, som omtalt tidligere. 
 
4.1.5 Den konkrete bevisvurderingen om motivasjon 
Den internasjonale omstruktureringen i konsernet, som bestod av en utflyttings- og en 
dekontrolleringsprosess som beskrevet over, finner lagmannsretten ikke tvilsomt at var motivert 
ut fra hensynet til å unngå å betale amerikansk skatt på inntekter fra virksomhet og eiendeler 
utenfor USA, samt amerikansk skatt for aksjonærer utenfor og eventuelt i USA. Hensikten med 
omstruktureringen var i SEC-meldingen beskrevet slik: 
 

We believe that a substantial portion of future opportunities for deepwater contract drilling lie 
outside the U.S. The reorganization is intended to position our company to benefit from these 
opportunities. We believe that reorganizing Transocean as a Cayman Islands corporation will 
give us competitive advantages not available to a U.S. company. In particular, we believe the 
reorganization: 

 
- Will give us greater flexibility in seeking to lower our worldwide effective corporate tax rate. 

The U.S. imposes corporate income tax on the worldwide income of U.S. corporations. In 
contrast, the Cayman Islands generally imposes no corporate income tax. Following the 
reorganization, we expect to restructure our business operations among our subsidiaries. To 
the extent we conduct our non-U.S. business through Transocean-Cayman or its non-U.S. 
subsidiaries, we expect to be able to reduce our overall worldwide corporate income taxes. 
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During 1998, our effective tax rate was approximately 29.5%. Our expectation is that we 
will, over time, achieve a reduction of 10 to 20 percentage points in our effective rate. We 
cannot give any assurance as to what our effective tax rate will be after the reorganization, 
however, because of, among other things, uncertainty regarding future dayrates, where our 
rigs might be operating and tax policies of the jurisdictions where we operate. Our actual 
effective tax rate may vary from this expectation and that variance may be material. 

  
- Will allow us to restructure our business to achieve operational efficiencies, including 

improved worldwide cash management and increased flexibility for operating foreign-owned 
rigs in the U.S. 

  
- May increase our access to international capital markets and cause our securities to become 

more attractive to non-U.S. investors, thus broadening our investor base. The process of 
implementing the reorganization could enhance our recognition by the international 
investment communities, including investment banks and financially oriented media, which 
may translate into an increased level of investment by non-U.S. investors. In addition, more 
favorable tax treatment for non- U.S. shareholders following the reorganization could further 
our ability to attract foreign investors. Distributions with respect to stock in a U.S. 
corporation to nonresident aliens could be subject to withholding taxes under the U.S. 
Internal Revenue Code. In addition, estate taxes are payable in some cases in respect of the 
value of shares in a U.S. corporation owned by a non-U.S. investor. As we would be a non-
U.S. corporation following the reorganization, these taxes would generally no longer be 
applicable to non-U.S. investors. As a result, non-U.S. investors may be more receptive to an 
investment in Transocean-Cayman shares. 

  
- May result in a more favorable corporate structure for expansion of our current business 

through creation of foreign joint ventures and future acquisition opportunities. 
  
At dette beskriver hensikten med den større omstruktureringen, støttes opp av blant annet det som 
fremgår av notatene fra advokatfirmaet WGM, og legges til grunn av en samlet lagmannsrett. 
Betydningen av rene amerikanske skatteformål opp mot den disposisjon som er gjenstand for 
vurdering av gjennomskjæring, drøftes nedenfor. 
 
Det er, i alle fall etter avgjørelsen i IKEA-dommen, sikker rett at et unødvendig mellom- eller 
sluttledd i en ellers fornuftig forretningsmessig transaksjon kan bli gjenstand for 
gjennomskjæring. Høyesterett formulerer dette slik i avsnitt 91-93: 
 

Etter min oppfatning er normen ikke til hinder for at enkeltledd i sammensatte disposisjoner 
som i og for seg kan ha et overordnet forretningsmessig formål, likevel bedømmes under 
gjennomskjæringsnormen dersom de er unødvendige ledd på veien mot å oppfylle dette 
formålet, jf. Rt-2004-1331 (Aker Maritime) avsnitt 52 og NOU 2016:5 side 25. I den nevnte 
utredningen på side 31 er Aker Maritime-dommen på dette punktet beskrevet slik: 

 
«I stedet for å selge aksjer (som ville ledet til betydelig skatteplikt) ble aksjene overført 
med påstått skattemessig kontinuitet til et datterselskap etter reglene om konserninterne 
overføringer. Deretter ble datterselskapet fusjonert med 'kjøperselskapet', også det med 
påstått skattemessig kontinuitet. Ligningen var basert på at omveien om datterselskapet var 
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skattemessig motivert og ikke hadde egenverdi, og transaksjonskjeden ble derfor 
rekarakterisert til direkte aksjesalg. Høyesterett opprettholdt ligningen (riktignok med 
uklare premisser), og det er rimelig å oppfatte den som et uttrykk for at unødvendige ledd i 
en ellers forretningsmessig transaksjonskjede kan vurderes isolert.» 

 
Jeg finner det lite tvilsomt at den gjennomskjæring som ble foretatt i Aker Maritime-dommen 
overfor et forretningsmessig unødvendig og klart skattemessig motivert mellomledd i en ellers 
forretningsmessig fornuftig transaksjonsrekke, også må kunne foretas mot et skattemessig 
motivert sluttledd. I NOU 2016:5 side 80 omtales dette som ledd «i disposisjonsrekken» som 
ikke er nødvendige for det forretningsmessige formål, men som typisk er skutt inn for å oppnå 
en skattefordel. Videre heter det: 

 
«Det er sikker rett at et slikt mellomledd kan vurderes særskilt under omgåelsesnormen selv 
om disposisjonsrekken samlet sett har ikke-skattemessig formål og virkninger ... .» 
 
Det er etter min oppfatning klart at denne normen også må få anvendelse på unødvendige 
metoder for å gjennomføre et ellers nødvendig transaksjonsledd. Staten har gjort gjeldende at 
selskapet selv kunne ha etablert eiendomskonsernet; noe som ikke ville skapt behov for et 
lånefinansiert gjenkjøp. Det kan også reises spørsmål om det, for å oppnå det 
forretningsmessige formålet, var nødvendig å overføre aksjene i eiendomskonsernet Ikea 
Eiendom Holding AS til selskapet ved et lånefinansiert kjøp til virkelig verdi i stedet for at 
selskapet ervervet dem som et tingsinnskudd. 

 
Opprettelsen av TOHA, overføringen av THAV til dette selskapet, og den senere 
utbyttebetalingen, må derfor vurderes isolert med henblikk på om motivasjonen bak disse 
disposisjonene hovedsakelig var skattemessig, og om dette var et unødvendig ledd. 
 
Transaksjonene som det er enighet om at må vurderes, består av to hovedtrinn, nemlig 
opprettelsen av TOHA med overføringen av THAV i januar 2000, og utbyttebetalingen i 2001. 
Grunnvilkåret innebærer at den skattemessige motivasjon må ha vært hovedsakelig for begge 
disposisjoner. 
 
Lagmannsretten vil først se på den siste transaksjonen. 
 
Frem til 2001 var det ikke tatt ut utbytte fra THAV eller TOHA. 
 
De danske reglene om at det ikke skulle være kildeskatt på utbytte ut av Danmark ble vedtatt ved 
lov 23. desember 1998. I november 2000 fremsatte den danske skatteministeren forslag om å 
endre loven og gjeninnføre 25 % kildeskatt på utbytte til utenlandske eierselskap i land uten 
skatteavtale med Danmark. Forslaget ble vedtatt som lov i Danmark 25. april 2001, med virkning 
fra 1. juli 2001. 
 
Utbytte fra TASA til THAV og videre til TOHA hadde vært tema i 2000, men ble ikke besluttet. 
 
Konsernet ble informert fra sine danske advokater om de danske endringene som var foreslått. I 
telefax fra det danske advokatfirmaet Kroman Reumert 28. desember 2000 til konsernets 
avdeling i Houston, fremgår blant annet: 
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As you may know the Danish Minister of taxation has proposed to change the Danish holding 
regime legislation that out-going dividend can only go at zero-rate-taxation to companies in 
EU- countries or countries with which Denmark has concluded a double tax treaty. It was 
planned to have it adopted before Christmas as it should take effect from 1 January 2001. For 
reasons I do not know the adoption has been delayed until 2001. I shall keep you informed 
about future developments. 

 
I e-post fra Klaus Klausen, som var ansatt som skatterådgiver i Ernst & Young, 28. mai 2001, 
fremkommer at endringen av de danske reglene ble sett som et problem: 
 

Please note that I have discussed the dividend distribution from TAS to Transhav with Einar. 
We both are of the opinion that a maximum dividend distribution for 2000 may be a possible 
solution of the Danish tax problem. 
 
I have been contacted by Trine who is underlining that the time is running out. 

 
E-posten viser at endringen i Danmark ble sett som et problem, og at maksimal utbytteutbetaling 
var en løsning på dette problemet. Dette fremgår også av notater på regnskapene, hvor det heter: 
 

I samarbeid med Klausen og Brask har selskapet besluttet å utdele maks utbytte til morselskap 
i Danmark for at dette skal kunne føres ut av Danmark før 30.06.2001 (nye regler i Danmark 
fra 1. juli 2001). Basert på beregninger fra Klausen bestemt selskapet seg for et utbytte på 
TNOK 2.600.929. 

 
Lagmannsretten er ikke i tvil om at motivasjonen på dette tidspunktet var å komme inn under 
fritaket for utbytteskatt etter de danske regler, før denne muligheten ble stengt. Hele hensikten 
med en maksimal utbyttebetaling fra THAV på dette tidspunkt var at TOHA skulle kunne betale 
utbyttet videre til TOL og TOIVL før 1. juli 2001, og dermed uten dansk kildeskatt. 
 
Lagmannsretten går så over til å se på det første leddet, nemlig opprettelsen av TOHA. 
 
THAV var et selskap som eide TASA med datterselskaper, og som ikke hadde noen drift i USA. 
Ut fra formålet med den større omstruktureringen av konsernet kan det ikke under noen 
omstendighet ha vært meningen eller ønskelig at THAV skulle eies av et amerikansk selskap etter 
prosessen. 
 
I løpet av prosessen fant man også ut at TOLs rigger som var på charter, ville komme inn under 
«subpart F»-regelverket og utløse skatt etter dette. Salg av riggene ut av TOL - som var delvis eid 
av TODDI - var derfor også et sentralt tema. 
 
Utflytting av THAVs eierskap var også forutsatt i WGM-notatet 18. februar 1999, hvor det var 
meningen at enten Cayman-selskapene skulle kjøpe THAV (notatet punkt B), eller at det skulle 
etableres et norsk holdingselskap over THAV (Norway parent) med preferanseaksjer, som kunne 
brukes som vederlag for rigger i en konsernintern overdragelse. Om dette fremkommer i notatet: 
«Sale of Rigs. It is assumed that the gain recognized by TOL on the sale of the rigs will not be 
subpart F income (and thus not give rise to any U.S. tax). We must confirm this conclusion.» 



Skattenytt nr. 1/2017 

78 
 

Dette var i forbindelse med planlagt konsernintern overdragelse av rigger. Som fordel med 
modellen som ble drøftet den gang var det anført at den «[a]s with the THAV Sale, this proposed 
transaction effectively freezes the value in the U.S. group attributable to THAV». Antakelsen om 
at rigginntektene ikke ville være «Subpart F income», jf. punkt 3, viste seg å være feil, og ble 
ikke lagt til grunn i den endelige omstruktureringen. Modellen innebar at Transoceanselskapet på 
Cayman kunne erverve riggene mot eventuelle preferanseaksjer, skaffet gjennom 
oppkapitalisering i THAV. 
 
I WGMs notat 18. mars 1999 var det også planlagt at aksjene i THAV skulle brukes som 
vederlag for rigger. THAV skulle da overdras til et nytt mellomliggende holdingselskap på 
Cayman Islands (Cayman Holdco) i bytte mot for det meste preferanseaksjer i dette 
holdingselskapet. 
 
I WGMs notat august 1999 blir for første gang et holdingselskap i Danmark nevnt. Mellom de to 
notatene fra WGM var det foretatt en verdsettelse av THAV, utført av investeringsbanken Dain 
Rauscher Wessels (DRW) ultimo mars 1999, som verdsatte THAV til USD 294 millioner, som et 
snitt av nåverdi av kontantstrøm, sammenlignbare selskaper og nettoverdier i selskapet. 
 
Også i augustnotatet er det tale om å utstede preferanseaksjer i det planlagte nye 
holdingselskapet. At preferanseaksjene skulle være innløsbare, altså non-qualified preferred 
shares, er ikke et tema i notatet. Det er omstridt om håndskrevne tilføyelser på notatet er gjort 
samtidig eller i ettertid, og ikke avklart hvem som har påført dette. 
 
I ny verdsettelse fra DRW pr. 31. desember 1999 er THAV verdsatt til USD 591,5 millioner. 
Staten har anført at THAV ikke hadde noen verdistigning i perioden fra mars til desember 1999. 
 
Verdiansettelse av selskaper er ingen eksakt vitenskap, og en vurdering i sanntid vil alltid være 
preget av de forutsetninger som legges til grunn, som kan være endret ved en ny vurdering av 
verdien på det samme tidspunkt i ettertid, og formålet med verdsettelsen. Også denne endringen 
kan skyldes mer ubevisst vektlegging av faktorer og sannsynlighet for utvikling som skyldes 
kunnskap som senere er kommet til. Det viktigste poenget for lagmannsretten i denne 
sammenheng er imidlertid at det ikke er grunn til å anta noe annet enn at konsernet la 
verdianslagene til grunn, og at de i alle fall mente de var akseptable å legge til grunn for 
omstruktureringen. 
 
Det siste notatet fra WGM er fra januar 2000, og dette beskriver den fremgangsmåte som ble 
valgt. En vesentlig endring i forutsetningene fra det første notatet i februar 1999, slik 
lagmannsretten ser det, er at det nå var sluttført en fusjon med Sedco Forex Inc. (Panama). Dette 
hadde konsekvenser for verdsettelsene og hvilke verdier som måtte ut av USA for å oppnå 
formålet. Verdien av THAV skulle nå ikke brukes til erverv av TOLs rigger, men for å redusere 
TODDIs eierskap i TOL, som beskrevet under punkt 3. 
 
Lagmannsretten har delt seg i et flertall og et mindretall når det gjelder den konkrete vurderingen 
av om grunnvilkåret for gjennomskjæring er oppfylt. 
 
Flertallet, lagdommer Engstrøm, lagdommer Aas, fagkyndig meddommer Lageraaen og 
fagkyndig meddommer Roarsen er kommet til at grunnvilkåret ikke er oppfylt. 
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Flertallet er av den oppfatning at presumpsjonsregelen, slik den er formulert av Høyesterett, må 
få vesentlig vekt i saken når det er tale om en så stor differanse mellom kildeskatt på utbytte via 
TOHA til TOL/TOIVL og utbyttebetaling direkte til disse. Imidlertid finner flertallet at 
opprettelsen av et holdingselskap over THAV var tilstrekkelig forretningsmessig begrunnet, og 
ikke hovedsakelig grunnet i ønsket om å spare norsk kildeskatt. 
 
Hovedformålet bak omstruktureringen var, slik flertallet vurderer bevisene, å unngå amerikansk 
skatt på virksomhet opptjent i utlandet, eller gevinstbeskatning av salg av eiendeler som befant 
seg utenfor USA. Dette er, slik flertallet ser det, en legitim og forretningsmessig fornuftig 
vurdering, og det er også en vurdering som kommer aksjonærene til gode. Det skal også 
bemerkes at det er fremkommet i bevisførselen at konsernet i USA har vært gjenstand for 
omfattende ettersyn fra amerikanske skattemyndigheter, uten at det er kommet frem at det er 
reagert. Hovedformålet bak denne omstruktureringen er dermed klart forretningsmessig legitim. 
Spørsmålet er om opprettelsen av TOHA var et unødvendig ledd i denne omstruktureringen, 
begrunnet i å spare norsk kildeskatt. 
 
Flertallet er enig i at når disposisjonene sees i ettertid, og uten at det gås inn i motivene bak hele 
omstruktureringen, kan det se slik ut. Dette forsterkes av at både THAV og TOHA senere ble 
avviklet. Avviklingen kan imidlertid ikke ha hatt betydning for en påstått skattemessig 
motivasjon på etableringstidspunktet. Det må legges til grunn at avviklingen ble planlagt og 
besluttet på et senere tidspunkt. Dersom det allerede ved opprettelsen av TOHA eller ved 
utbytteutbetalingen var planlagt å avvikle selskapet, ville TOHA heller ikke hatt den funksjon 
staten mener det hadde. Likvidasjonsutbytte var ikke gjenstand for kildeskatt, jf. skatteloven § 
10-11 jf. § 10-13, og det ville ikke være kildeskatt uansett om TOHA var eier av THAV. 
Likvidasjon av THAV eller TOHA kan derfor ikke ha vært aktuelt verken ultimo 1999 eller 
medio 2001. Det skal nevnes at Økokrim synes å ha lagt til grunn at avvikling var planlagt 
allerede i 1996-1997 jf. power point-presentasjoner fra Økokrim inntatt i det faktiske utdrag side 
74 og 77. 
 
WGM-notatene var, slik flertallet oppfatter det, ment utelukkende for selskapets interne bruk. De 
er helt samtidige, og må derfor tillegges betydelig bevismessig vekt. 
 
I notatet fra august 1999 er det som nevnt forutsatt en annen modell enn den som ble valgt; det 
var da tale om å selge TOLs rigger til et nytt holdingselskap, og at THAV skulle brukes som 
vederlag. Dersom et slikt salg skulle gjøres, fremgår det av notatets fotnote 2 at det ville være 
nødvendig med det danske holdingselskapet for å unngå norsk kildeskatt. Lest i sammenheng 
med fotnote 3 viser dette imidlertid to forhold av sentral betydning for motivasjonsvurderingen: 
for det først at norsk kildeskatt ikke var et sentralt poeng i vurderingen, jf. formuleringen «only 
subpart F and PFIC goals as essential to this structure. Nevertheless, the E&P and foreign tax 
credit results may be collateral benefits». PFIC er amerikanske skatteregler om passiv inntekt fra 
utenlandske selskaper (Passive Foreign Investment Companies), og konsekvensene av å komme 
inn under regelverket er beskrevet i SEC-meldingen side 20. Slik flertallet tolker fotnotene, må 
de leses som at det er disse amerikanske reglene som var hovedformålet med holdingselskapet. 
Fotnoten viser imidlertid ett forhold til om motivasjon og hensikt, nemlig at det var et aktuelt 
scenario at det danske selskapet skulle kjøpe rigger senere. 
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Beskrivelsen av hva som var hovedmålet, og at andre fordeler var «collateral» (følgefordeler), i et 
samtidig internt notat, veier tungt for flertallet når skattyters motivasjon skal fastslås. 
 
Dette støttes også, slik flertallet ser det, av at det i punkt 2. A 3. i samme notat er viet et avsnitt 
om foreign tax credits. Slik flertallet oppfatter det, er det vesentlige her at utbytte fra THAV til 
det danske selskapet vil kunne gi «foreign tax credits» i USA. 
 
Det er ikke mulig for flertallet å fastslå om slike skattefordeler - reduksjon av amerikansk skatt 
basert på at inntekt var beskattet i Norge - ville være direkte anvendelige for TODDI, men slik 
flertallet ser det var det viktig og riktig av konsernet å etablere en struktur som også ga en best 
mulig skattemessig posisjon i fremtiden, uavhengig av om det på et senere tidspunkt skjedde nye 
omstruktureringer. Det ville være en forsømmelse om ikke konsernet tok hensyn til slike 
eventualiteter for fremtiden. 
 
Det er ikke tvilsomt for flertallet at hensikten var at det danske holdingselskapet (i notatene kalt 
Denco, senere TOHA) initialt kun skulle være et rent holdingselskap. Dette fremgår av 
korrespondanse rundt opprettelsen, der det uttrykkelig påpekes at det ikke vil være noen drift i 
selskapet. Ed Winston, som var innleid for å bistå med omstruktureringen, hadde imidlertid 
forstått at planene var større på sikt. I e-post til konsernet v/ Brian Voegele 7. desember 1999, 
uttaler han: «Since Denco is destined to be one of the principal companies in the Transocean 
group, the selection of its name probably deserves considerable attention». 
 
Voegeles svar var at Transocean Offshore Holding ApS var et forslag. 
 
Denne korrespondansen mellom en innleid rådgiver og en av direktørene i konsernet var 
klarligvis ikke ment for offentligheten, og det som kommer til uttrykk må antas å være et riktig 
uttrykk for oppfatningen til de involverte. En så vidt klar uttalelse som at det danske selskapets 
skjebne var å være et av de prinsipale i gruppen, kan det vanskelig sees bort fra når motivasjonen 
skal fastslås 17 år senere. 
 
Konsekvensen for norske skatteregler av å legge THAV inn i et dansk holdingselskap ble også 
vurdert konkret i desember 1999. Ed Winston henvendte seg til Eilif Eriksen som arbeidet i 
finansavdelingen i Transocean ASA. Spørsmålet gjaldt kapitalisering av THAVs gjeld til TOI før 
overdragelsen av THAV til TOHA. Eriksens svar er, slik flertallet ser det, av betydning for 
vurderingen av hva som var konsernets tanker og motivasjon på tidspunktet. Svaret ble gitt i e-
post 11. desember 1999, og lød: 
 

Kevin, I do not know the amount of interest off hand BUT; 
 

- although there is usually a provision in the tax treaty that allow Norway to deduct 
withholding tax, there is NO DOMESTIC LEGISLATION for withholding tax on interest. 
Consequently, interest may be paid from Transhav w/o any deduction for taxes. 

 
- lf my memory serves me correctly, the note payable resulted from the share capital 

redemption exercise. If the A/P is converted to equity it only means that we have to redo the 
redemption process if Transhav should repatriate cash to TOI in the future, unless the 
repatriation takes the form of a dividend. 
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- The interest is deductible in Norway (and as Norway have the system of group contribution 

the deduction is effective as long as Transhav or any Norwegian subsidiary makes taxable 
profits) in the full 28% tax, provided that interest is calculated on armslength basis. 

 
- Any surplus cash in Norway (eg money from the sale of the TPT group) will go through 

Transhav if it is decided to repatriate cash. This process is a lot easier if we keep the A/P to 
TOI and use the surplus cash to repay it 

 
- From a Norwegian point of view the DENCO «thing» do not change any of the above 

conclusions. I assume the purpose of the DENCO plan is to make use of the inter-Nordic tax 
treaty that allows for dividend distribution to DENCO with no Withholding tax. However, 
the repayment of the A/P and interest is not taxed at all in Norway, while the dividend has to 
be made out of taxed (28%) profits. Unless the company is allowed to fully deduct the 
Norwegian taxes in some other tax jurisdiction it is more tax effective to pay interest. 

 
I suggest that it is considered to keep the A/P to TOI as such and just change the ownership 
of Transhav to Denco. 
 
Please note that I have only considered the Norwegian tax issues. 

 
E-posten viser at konsernet var klar over den nordiske skatteavtalen og at plasseringen i Danmark 
antakelig var påvirket av denne. Men den viser også at det ble foretatt en konkret vurdering av 
betydningen for norsk skatt, og at det fra et norsk skatterettslig synspunkt - slik Eriksen så det - 
var en bedre løsning å betale renter enn å betale utbytte, men slik at utbyttebetaling muligens 
kunne få betydning for skattleggingen i andre land. Det siste antas å ha sammenheng med det 
som er fremkommet i det tidligere refererte om «foreign tax credits» - fradrag for betalt skatt av 
inntekt i andre land. 
 
Det er også korrespondanse fra 1999 som tyder på at man i konsernet eller hos dets rådgivere var 
opptatt av effekten av den nordiske skatteavtalen. Ed Winston skrev eksempelvis 30. november 
1999: 
 

This status will permit DenCo to receive dividends from Transhav free of Danish tax (and free 
of Norwegian withholding tax if the Nordic Tax Treaty residency rules are met) and pay out 
dividends free of Danish withholding tax. In order to qualify as a holding company, the day-
to-day management of DenCo must take place in Denmark. 

 
Isolert kan slike uttalelser tyde på at det var nettopp dette som var målsettingen, selv om det 
synes som om man ikke anså det sikkert at man ville oppnå resultatet, jf. formuleringen «if ... . 
rules are met». 
 
Einar Brask var imidlertid informert om at det var aktuelt at TOHA skulle eie andre eiendeler enn 
THAV. I e-post til ham fra Ed Winston 15. desember 1999, fremkommer: 
 

Regarding the business plan for Denco, initially it will own the shares of Transhav and later it 
may invest in shares of other Transocean subsidiaries as deemed appropriate. 
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Også her vises i intern korrespondanse med selskapets norske advokat at en aktualitet var videre 
investeringer fra TOHAs side ut over eierskapet i THAV. 
 
Staten har anført at i den grad det var nødvendig med preferanseaksjer for å vanne ut TODDIs 
eierskap i TOL (TOL Decontrol-prosessen, jf. ovenfor), kunne disse vært utstedt i THAV. THAV 
var etablert som et holdingselskap over TASA etter oppkjøpet. 
 
Når flertallet legger til grunn at det var et aktuelt scenario at det skulle legges inn ytterligere 
eiendeler i TOHA, og at selskapet var «destined to be a princial company» i Transocean-gruppen, 
er det forretningsmessig forståelig at det var ønske om et holdingselskap der THAV-kjeden var 
en av pilarene. Det er omstridt hvorvidt konsernet gjorde undersøkelser om muligheten for å 
utstede preferanseaksjer i THAV, og når beslutningen om at preferanseaksjene måtte være 
innløsbare ble tatt. 
 
Einar Brask har forklart at han fikk en telefonhenvendelse sommeren 1999 om innløsbare 
preferanseaksjer i THAV, og at han frarådet dette. Staten har anført at dette må skyldes en 
erindringsforskyvning, idet det ville være fullt mulig med tilsvarende rettigheter i aksjeklassene i 
THAV som i TOHA. 
 
For flertallet er det ikke nødvendig å ta stilling til om Brask husker riktig på dette punkt. På det 
aktuelle tidspunktet var aksjeloven av 1997 relativt ny i Norge. En tilsvarende konstruksjon som i 
TOHA, der den ene aksjeklassen stod for den vesentligste delen av aksjekapitalen, men bare 
hadde rett til en fast prosentsats av dette i utbytte, må ha fremstått som noe fremmed, og hvordan 
en slik ordning ville bli vurdert selskapsrettslig og skatterettslig må ha fremstått som usikkert. 
Dersom det i tillegg var tale om at preferanseaksjene skulle kunne kreves innløst både av 
selskapet og av aksjonæren, er det nærliggende å tenke at man ville utfordre lovgivningen, selv 
om aksjeloven etter sin ordlyd gir slike muligheter. 
 
I tillegg til dette kommer at THAV hadde høy aksjekapital, og utstedelse av nye aksjer i 
selskapet, eller overdragelse av aksjeposter, kunne ha finansielle og skatterettslige sider som ville 
kunne gi uønskede effekter. Disse problemer kunne unngås ved å danne et nytt holdingselskap 
over THAV. 
 
Flertallet finner derfor at det samlet sett var en forretningsmessig begrunnelse for å danne et nytt 
holdingselskap, og at dette ikke var et unødvendig ledd ut fra formålet. Da var man, slik flertallet 
ser det, i en situasjon hvor konsernet måtte kunne velge i hvilken jurisdiksjon det var ønskelig å 
plassere denne, også hensyntatt forskjeller i skatteregimene mellom landene. At Danmarks 
skatteregime ble vurdert som gunstig i denne sammenheng, er utvilsomt slik flertallet ser det. 
Avgjørende for at flertallet finner at grunnvilkåret for gjennomskjæring ikke er oppfylt, er 
imidlertid at motivasjonen for å opprette holdingselskapet ikke hovedsakelig var å spare norsk 
skatt, men at TOHA skulle posisjoneres for å kunne bli et sentralt holdingselskap i Europa og at 
transaksjonen var medvirkende for at TODDI skulle kontrollere mindre enn 50 % av TOL. 
 
At skatteavtaler og skatteregimer i aktuelle land undersøkes når det skal etableres et nytt 
holdingselskap, er vanlig, og en annen fremgangsmåte ville være en forsømmelse fra konsernets 
side overfor aksjonærene. Et ikke helt uvesentlig fokus på hva som var skattemessige 
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konsekvenser av å plassere holdingselskapet i Danmark, er derfor å forvente, og kan ikke i seg 
selv tas til inntekt for at norske skattebesparelser var hovedmotivasjonen. 
 
I NOU 2016:5 gjennomgås rettspraksis om grunnvilkåret om skattemessig motivasjon. På side 
27, venstre spalte, heter det: 
 

I Rt-2006-1232 (Telenor) heter det således at skatteformålet må være «den klart viktigste 
motivasjonsfaktor for disposisjonen» (avsnitt 49), og uttrykket «klart viktigste 
motivasjonsfaktor» brukes også i Rt-2002-456 (Hydro Canada) (s. 465). Denne formuleringen 
synes å kreve ikke ubetydelig mer enn at skatteformålet er viktigere enn andre formål. At 
denne formuleringen er brukt i to dommer som er grunnleggende for utformingen av 
formuleringen av omgåelsesnormen, taler for at det er denne som gir best uttrykk for 
gjeldende norm, selv om Høyesterett bruker en annen og tilsynelatende mindre krevende term 
i den generelle formulering av omgåelsesnormen. 

 
I høyre spalte trekkes videre denne konklusjon ut fra Rt-2006-1232 (Telenor): 
 

Avgjørelsen gir inntrykk av at grunnvilkåret oppfattes strengt, altså at det kreves en ganske 
betydelig overvekt av skattemessig motiv for å tilfredsstille vilkåret. 
 
Hvor det er flere ikkeskattemessige formål, skal grunnvilkåret utvilsomt forstås slik at 
formålet å spare skatt må være klart viktigere enn de ikkeskattemessige formålene til sammen, 
selv om det ikke er noen indre sammenheng mellom disse. 

 
Etter flertallets bevisurdering, var ikke motivasjonen for å spare skatt i Norge større enn å 
oppfylle målene i omstruktureringen, og å etablere et holdingselskap som i fremtiden skulle 
investere ytterligere i en fornuftig internasjonal konsernstruktur. 
 
Dette støttes også av faktiske handlinger konsernet foretok i perioden. I 1998/1999 ble det 
besluttet og gjennomført en kapitalnedsettelse i THAV på ca. NOK 4,6 milliarder. Det er denne 
Eilif Eriksen sikter til i den over siterte e-posten 11. desember 1999. Kapitalnedsettelsen kan 
isolert tyde på et ønske om å hente ut midler fra den norske delen av konsernet - THAV med 
underliggende selskap. 
 
På generalforsamling i THAV 17. januar 2000 ble det imidlertid besluttet en kapitalforhøyelse, 
som ble gjennomført ved utstedelse av nye aksjer, tegnet av Transocean Sedco Forex Ltd, 
konsernspissen etter fusjonen med Sedco Forex. Inc. Kapitalforhøyelsen, med konvertering av en 
gjeldspost, var på noe over NOK 1,562 milliarder. En utvidelse av aksjekapitalen med over NOK 
1,5 milliarder tyder ikke på et ønske om å hente ut midler fra selskapet. At kapitalforhøyelsen ble 
gjort ved nytegning av aksjer, tyder også på at det ikke var ønske om å kunne ta ut midlene igjen 
raskt, selv om begrunnelsen antakelig var at det var ansett som mest gunstig om TOL hadde 
aksjer i THAV fremfor fordring mot selskapet i forbindelse med utvanningen av TODDIs 
eierskap gjennom TOL- en utvanning som skjedde ved at selskaper direkte under Caymansk 
eierskap (TOIVL) ervervet en større andel av TOL og THAV. Fremgangsmåten er heller ikke i 
samsvar med hva Eilif Eriksen anså som mest gunstig ut fra et norsk skatterettslig synspunkt, jf. 
det foran siterte. 
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Flertallet er etter dette kommet til, riktignok under en viss tvil, at grunnvilkåret ikke er oppfylt. 
 
 
4.2 Samlet vurdering 
 
4.2.1 Innledning 
Med det resultat flertallet er kommet til, er det ikke nødvendig å ta stilling til tilleggsvilkåret etter 
gjennomskjæringsnormen. Flertallet skal imidlertid bemerke at dersom det først legges til grunn 
at opprettelsen av TOHA i Danmark, innlemmelsen av THAV i selskapet og den senere 
utbytteutbetalingen var hovedsakelig motivert av å unngå norsk kildeskatt, er det mye som tyder 
på at den samlede vurderingen også vil lede til gjennomskjæring. Idet dette vil kunne ha 
betydning for saksomkostningsspørsmålet, vil flertallet også se på dette spørsmålet. 
 
Legges først unngåelse av norsk kildeskatt til grunn som hovedsakelig motivasjon for 
disposisjonene, blir den forretningsmessige egenverdien av å opprette et holdingselskap over 
THAV liten. 
 
Om totalvurderingen uttaler Høyesterett i Rt-2007-209 (Hex): 
 

For at gjennomskjæring skal kunne foretas, kreves i tillegg at det ut fra en totalvurdering av 
disposisjonens virkninger (herunder dens forretningsmessige egenverdi), skattyters formål 
med disposisjonen og omstendighetene for øvrig fremstår som stridende mot skattereglenes 
formål å legge disposisjonen til grunn for beskatningen,.. 

 
Zimmer deler i NOU 2016:5 denne vurderingen opp i følgende elementer: 
 

- Grad av strid med skattereglenes formål 
- Skattereglenes formål 
- Disposisjonens egenverdi 
- Andre virkninger 
- Skattyters formål 
- Omstendighetene for øvrig 

  
4.2.2 Skattereglenes formål 
Skattereglene er her både bestemmelsene om kildeskatt på utbytte, og den nordiske skatteavtalen. 
Formålet bak kildeskattbestemmelsene er hovedsakelig fiskale. Etter flertallets syn har reglene 
også et handelspolitisk element ved at de danner grunnlag for skatteavtaler med andre land, og 
dermed er med på å gi staten forhandlingshøyde ved inngåelse av skatteavtaler. Dersom det ikke 
var bestemmelser om kildeskatt i Norge, ville andre land ha mindre incitament til å frita 
norskeide skattesubjekter fra kildeskatt. Ved at bestemmelsene om kildeskatt eksisterer, oppnår 
staten ved inngåelse av skatteavtaler at landets skattesubjekter kan oppnå mer gunstige 
skattemessige vilkår internasjonalt. 
 
4.2.3 Grad av strid med skattereglenes formål 
I Rt-1997-1580 (Zenith) har Høyesterett uttrykt seg slik på side 1587: 
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Jeg ser det slik at det må foreligge en ganske åpenbar motstrid mellom en transaksjons 
virkninger og formålet med de aktuelle lovbestemmelser, før det kan bli tale om 
gjennomskjæring. 

 
I NOU 2016:5 antydes imidlertid at vilkåret i praksis ikke har vært tolket så strengt, eller at det i 
alle fall kan stilles spørsmål ved dette. 
 
Dersom det først legges til grunn at den hovedsakelige motivasjonen var å unngå norsk 
kildeskatt, er det imidlertid ikke tvilsomt at graden av strid med skattereglenes formål er nokså 
klar. Det må da legges til grunn at alternativet var en direkte utbetaling av utbytte til Cayman 
Island-selskapene, som ville medført kildeskatt på 25%, og at den nordiske skatteavtalen ble 
brukt som middel for å oppnå skattebesparelsen. Dette taler ved totalvurderingen for 
gjennomskjæring. 
 
4.2.4 Disposisjonens egenverdi 
Sees opprettelsen av TOHA som et unødvendig ledd i den samlede omstruktureringen, og 
unngåelse av norsk kildeskatt legges til grunn som hovedsakelig motivasjon, er det vanskelig å se 
hvilken egenverdi TOHA hadde for konsernet. Det må da legges til grunn for det første at det 
ikke var planer om å benytte TOHA som et holdingselskap, og som «one of the principal 
companies in the Transocean group» i fremtiden, og for det andre at det ikke var behov for 
TOHA for å få TODDIs eier- og kontrollandel i TOL under 50 %. TOHA ble i praksis et rent 
holdingselskap uten egne ansatte, men med en innleid dansk manager fra ABM Amro samt to 
managere fra Transoceans kontor i Aberdeen. Managerene måtte flys til København for å delta på 
møter for at «place of management» skulle være i Danmark, men en rekke eksempler viser at 
man ikke klarte å oppfylle verken planene om antall møter mellom managerne eller alle formelle 
krav fullt ut. Dette trekker i retning av at egenverdien av selskapet, under de forutsetninger som 
nevnt over, var svært liten. 
 
En viss egenverdi må etter flertallets syn likevel anses å kunne følge av de forhold som drøftes i 
tilknytning til økt inngangsverdi i TOHA under punktet om omstendighetene for øvrig. 
 
4.2.5 Andre virkninger 
Gitt de samme forutsetningene, var det heller ikke øvrige positive virkninger for konsernet av 
nevneverdig betydning. Tvert i mot påførte TOHA som mellomliggende holdingselskap 
kostnader til administrasjon som kunne vært unngått ved direkte eierskap i THAV. Både 
opprettelsen og driften av TOHA var avhengig av innleid hjelp, samt kostnader for de interne 
managerne. Før opprettelsen var det en del arbeid fra norske og danske advokater, samt internt i 
TODDI. Underveis krevde TOHAs eksistens regnskapsføring, management fra ABN Amro, 
revisjon med videre, som ikke ble veiet opp av positive virkninger for konsernet annet enn en 
betydelig spart skatt. I forhold til den skattemessige konsekvensen var kostnadene ubetydelige. 
 
4.2.6 Skattyters formål 
Høyesteretts praksis viser at skattyters formål skal vurderes også i den samlede vurderingen. I 
NOU 2016:5 er dette formulert slik: 
 

Skattyters formål er altså avgjørende for grunnvilkåret og inngår samtidig som et moment 
under totalvurderingen. I og med at grunnvilkåret forutsetter at skatteformålet var det klart 



Skattenytt nr. 1/2017 

86 
 

overveiende motiv, vil skatteformålet typiske være overveiende også ved totalvurderingen. 
Men hvor egenverdien eller andre momenter i totalvurdering veier tungt, vil selv et klart 
skatteformål neppe slå igjennom. 

 
Som det fremgår under drøftelsen i punkt 4.1, har flertallet kommet til at hensynet til å spare 
norsk kildeskatt ikke var den hovedsakelige motivasjonen bak de disposisjonene som skal 
vurderes. I og med at øvrige momenter i den samlede vurderingen nokså klart taler for 
gjennomskjæring, vil vurderingen av skattyters formål veie svært tungt også ved 
totalvurderingen. 
 
4.2.7 Omstendighetene for øvrig 
Slik flertallet forstår Høyesteretts praksis, skal det som et ledd i den samlede vurdering foretas en 
vurdering av alle momenter som kan kaste lys over om en disposisjon strider mot skattereglenes 
formål. Vektige momenter er om disposisjonen fremstår som påfallende kunstig eller unaturlig, 
karakteren av den skatteregel som er forsøkt omgått, hvorvidt lovgiver har vært klar over 
omgåelses- eller tilpasningsmuligheten, og om skattyter kunne oppnådd det samme resultat ved 
en annen fremgangsmåte. 
 
Det å etablere et holdingselskap i eierstrukturen er i seg selv ikke spesielt påfallende eller 
kunstig. Det har vært anført fra statens side at det er kunstig med et holdingselskap over 
holdingselskapet THAV. At det etableres en eierkjede med flere holdingselskaper, er imidlertid 
ikke spesielt eller uvanlig. En slik struktur kan gi større rom for fremtidige endringer, for 
eksempel ved senere salg eller omstruktureringer. Det kunstige, eller unaturlige, element er at 
holdingselskapet ble lagt til Danmark. Arbeidet rundt dette, og de bestrebelser som ble gjort i den 
sammenheng, kan peke i retning av å anse konstruksjonen som kunstig. På den annen side, 
dersom det først legges til grunn at det ikke var kunstig eller unaturlig med et holdingselskap 
over THAV, stod konsernet slik flertallet ser det fritt til å velge en skattemessig gunstig 
jurisdiksjon. I Rt-2008-1510 (Reitan) uttalte Høyesterett i avsnitt 62: 
 

Borgerne har i tilfeller hvor de står overfor valgmuligheter som gir forskjellige skatte- eller 
avgiftsmessige konsekvenser, ikke plikt til å velge det alternativ som gir høyest skatt eller 
avgift. Så lenge det alternativ som blir valgt, er reelt og ikke fremstår som forretningsmessig 
unaturlig, er det fullt lovlig å innrette seg slik at skatten eller avgiften blir lavest mulig. 

 
Dette synspunkt må også få virkning for valg av jurisdiksjon, og dersom dette legges til grunn må 
det anses både forsvarlig og nødvendig at det ble gjort både undersøkelser og bestrebelser for å 
oppfylle kravene til dansk jurisdiksjon både etter dansk og andre lands rett. 
 
Et annet spørsmål som har vært viet betydelig tid under ankeforhandlingen, er betydningen av 
bruken av såkalte non-qualified preferred shares, preferanseaksjer med innløsningsrett, i TOHA. 
 
Det som ble gjort, var at det i TOHA var to aksjeklasser, en vanlig aksjeklasse, samt 
preferanseaksjer. Av vedtektene fremgår at aksjekapitalen for ordinære aksjer var 
 
DKK 426 millioner, mens preferanseaksjekapitalen var a DKK 3,833 milliarder. De ordinære 
aksjene hadde krav på ordinært utbytte, mens preferanseaksjene hadde rett til et årlig utbytte på 
6,5 % av pålydende, og nominell verdi ved oppløsning. Preferanseaksjene hadde således en 
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fastsatt avkastning, og ingen del i selskapets eventuelt større overskudd eller verdistigning. 
TOHA kunne også innløse preferanseaksjene etter to år, og aksjeeierne kunne kreve seg innløst 
etter syv år, i begge tilfeller til pari kurs. 
 
Preferanseaksjenes rettigheter stemmer etter det flertallet forstår med 26. US Code § 351 (g) (2). 
 
Staten har anført at det ikke var nødvendig, og heller en ulempe, for amerikanske skatteformål at 
det ble utstedt preferanseaksjer med innløsningsrett. I denne sammenheng har staten anført at det 
ikke ble noen «step up» - økt inngangsverdi - i verdsettelsen av THAV, og at verdistigningen som 
er lagt til grunn i DRWs rapporter ikke er riktig. Tvert i mot ble det antakelig en «step down», 
noe som ikke ville være en fordel fra et amerikansk skattesynspunkt. 
 
Flertallet er enig med staten i at det er en betydelig ulempe for lagmannsrettens bevisbedømmelse 
at de amerikanske selvangivelsene ikke er lagt frem som forespurt. Disse ville kunne vise hva 
som var lagt til grunn for verdsettelsen i USA. 
 
For flertallet er det imidlertid vanskelig å se bort fra de tidsnære bevis som verdsettelsene fra 
DRW innebærer. De kan kritiseres og analyseres i ettertid, men slik flertallet vurderer bevis-
situasjonen ble de rent faktisk lagt til grunn av konsernet. Subjektivt tyder dette på at selskapet 
mente det var forsvarlig å legge til grunn en økt verdi i THAV ved overføringen til TOHA, noe 
som - slik de amerikanske reglene oppfattes - har gitt grunn til løsningen. I denne sammenheng 
legger flertallet til grunn at det var riktig av konsernet å sørge for at den skattemessige posisjonen 
var mest mulig gunstig i fremtiden, også hensyntatt eventuelle strukturendringer og endringer av 
jurisdiksjon. Konsernet kunne ikke legge til grunn at den utflytting som skjedde til Cayman 
Islands ville være den siste, men måtte tvert i mot ta høyde for alle eventualiteter. Å oppnå en 
gunstig skattemessig posisjon for fremtidige eventualiteter, var dermed en riktig og nødvendig 
vurdering. 
 
Når det gjelder karakteren av skatteregelen som er omgått, er dette et moment som etter flertallets 
syn taler for gjennomskjæring i totalvurderingen. Selv om det i praksis ikke var skatt på utbytte i 
Norge, var den klare hovedregel at det skulle betales kildeskatt på utbytte til utenlandsk aksjonær. 
Legges det til grunn at motivasjonen bak disposisjonene var å unngå norsk kildeskatt, trekker det 
også i denne retning at det er den nordiske skatteavtalen som er brukt som middel for omgåelsen. 
 
Fra TOL og TOIVLs side har det vært anført at det taler mot gjennomskjæring at det samme 
resultat kunne vært oppnådd gjennom nedsettelse av aksjekapitalen med utdeling til aksjonærene. 
 
I IKEA-dommen, avsnitt 104 flg., uttaler Høyesterett under henvisning til Aker Maritime-
dommen: 
 

Det er etter mitt syn ikke nødvendig å ta stilling til hva som fulgte av regnskapsreglene. Jeg 
viser her til Rt-2004-1331 avsnitt 55 (Aker Maritime). Selskapet hadde gjort gjeldende at det 
ville være urimelig å foreta gjennomskjæring i et tilfelle der det tilsvarende resultatet kunne 
vært oppnådd ved en søknad om skattelempning. Førstvoterende uttaler at en skattyter må 
finne seg i å bli vurdert ut fra de disposisjoner som faktisk er foretatt. Dette utgangspunktet er 
jeg enig i. Deretter heter det: 
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«Situasjonen kunne kanskje vært en annen dersom et identisk resultat med sikkerhet ville vært 
oppnådd med en slik søknad. Men det er ikke tilfelle her.» 
 
Uttalelsen er knyttet til utfallet av en søknad og ikke til hva som er korrekt anvendelse av et 
regelsett. Men også i en situasjon der en skattyter etter en profesjonell overveielse har valgt én 
metode fremfor en annen, er det grunn til å kreve at den alternative fremgangsmåten ville være 
uangripelig og uten tvil hadde gitt et likt skattemessig resultat. En slik fullt ut avklart, 
alternativ fremgangsmåte har Ikea Handel og Eiendom AS ikke påvist. 

 
En nedsettelse av kapitalen med påfølgende utbetaling ville ikke gi et likt resultat, selv om det 
ville gi samme skattemessige resultat det aktuelle år. En nedskriving ville føre til et svakere 
kapitalisert selskap, og uttak av innbetalt kapital er en mulighet som kan benyttes én gang for den 
samme kapitalen. Ved den løsning som ble valgt, ble ikke den skattemessige posisjonen rundt 
egenkapital endret, noe den ville blitt om det ble fortatt en tilbakebetaling. 
 
4.2.8 Oppsummering samlet vurdering 
Isolert er flertallet, under tvil, kommet til at dersom det først legges til grunn at grunnvilkåret for 
gjennomskjæring er oppfylt, vil den samlede vurdering gi samme resultat. 
 
4.2.9 Anførsler knyttet til EØS-avtalen 
Det er anført at EØS-avtalen hindrer gjennomskjæring. I og med at flertallet er kommet til at 
vilkåret for gjennomskjæring ikke er oppfylt, er det ikke nødvendig å ta stilling til om EØS-
avtalen hindrer dette. Flertallet vil likevel kort kommentere at den ikke kan se at EØS-avtalen er 
til hinder for gjennomskjæring dersom vilkårene for dette er til stede. 
 
Flertallet er enig i den tilnærming til spørsmålet som har vært anført fra TOL og TOIVLs side, 
nemlig at det først må avgjøres om transaksjonen er omfattet av etableringsretten, deretter om 
gjennomskjæring innebærer en restriksjon, og til slutt om en slik restriksjon er påkrevet av 
tvingende allmenne hensyn. 
 
Etter flertallets syn innebærer ikke en eventuell gjennomskjæring i dette tilfellet en restriksjon. 
TOL og TOIVL har anført at det foreligger en restriksjon dersom resultatet blir gjennomskjæring 
når utbyttet utdeles til TOHA og deretter til TOL og TOIVL, mens det ikke ville blitt resultatet 
dersom TOHA var et norsk selskap. Slik flertallet ser det, blir denne tilnærmingen forfeilet. 
Grunnen til at det ikke ville bli gjennomskjæring dersom TOHA var et norsk selskap, er at det da 
ikke ville være noen omgåelse å skjære gjennom. 
 
For at de to tilfellene skal kunne sammenlignes, må det slik flertallet ser det, være to likeartede 
tilfeller som behandles ulikt. Ved å konstruere et tilfelle med TOHA i Norge, vil det som ankende 
part anfører ikke bli gjennomskjæring. Men det vil da heller ikke være noen minsket skatt som 
eventuelt er gjenstand for gjennomskjæring. Sammenligningen må være om en tilsvarende 
konstruksjon i Danmark og Norge, med samme skattemessige konsekvens, gir forskjellig 
behandling. Statens anførsler om gjennomskjæring er knyttet til om disposisjonenes 
hovedsakelige motivasjon var skatteformål, og om en samlet vurdering tilsier gjennomskjæring. 
Disse vurderingene vil bli like om TOHA var dansk eller norsk. 
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Flertallet kan dermed ikke se at EØS-avtalen ville vært i veien for gjennomskjæring om vilkårene 
var oppfylt. 
 
 
5. Tilordning 
 
5.1 Innledning 
Staten har anført at det følger av alminnelige tilordningsprinsipper at utbyttet skal tilordnes TOL 
og TOIVL som virkelige rettighetshavere til utbyttet. Det er anført at spørsmålet om virkelig 
rettighetshaver normalt må tolkes i samsvar med hva som følger av uttrykket «beneficial owner» 
etter skatteavtalene, og at dette uansett er en viktig tolkingsfaktor etter Høyesteretts praksis. 
 
Det sentrale spørsmål er om det var TOHA som var reell mottaker av utbyttet fra THAV, eller 
om TOHA var et rent gjennomstrømmingsselskap uten reelt eierskap til utbyttet. 
 
Det er ikke lovfestede tilordningsregler i skatteloven, men en tilordning til en aksjonær som ikke 
er den virkelige rettighetshaver er neppe i strid med ordlyden i skatteloven § 10-11 og § 10-13. 
Staten har i denne sammenheng vist til SKD 2013-01-30. Denne uttalelsen har begrenset 
overføringsverdi til spørsmålet om et utbytte skal tilordnes en aksjonær lengre opp i eierkjeden, 
jf. særlig uttalelsens siste hovedpunkt. Spørsmålet her er utbytteskatt på aksjonærens hånd for 
fordeler ytt fra et indirekte eid selskap. 
 
Det er likevel ikke tvilsomt at det etter norsk rett er anledning til å tilordne en inntekt en annen 
enn den formelle mottaker, dersom det er tilstrekkelige holdepunkter for at en annen er reell eller 
virkelig rettighetshaver. Et sentralt eksempel på dette er Herkules-dommen i Rt-2015-1260. 
 
Høyesteretts flertall uttaler her som utgangspunkt i avsnitt 50: 
 

Mitt utgangspunkt er etter dette at den skatterettslige klassifisering og tilordning av en inntekt 
må ta utgangspunkt i hva som er den privatrettslige realiteten. Hvis de aktuelle disposisjonene 
er reelle og bindende mellom partene, må de i utgangspunktet legges til grunn for 
beskatningen. Unntak kan bare gjøres hvis det er grunnlag for skatterettslig gjennomskjæring 
etter den ulovfestede omgåelsesnormen eller hvis vilkårene i skatteloven § 13-1 er oppfylt. Jeg 
viser til Rt- 2008-1537 ConocoPhillips avsnitt 40. Førstvoterende konstaterer der at de 
omtvistede disposisjonene var reelle og bindende, og at de måtte «leggjast til grunn 
privatrettsleg». I forlengelsen av dette uttaler han at en endret tilordning da må bygge på 
gjennomskjæringsprinsipper. 

 
Unntak fra dette utgangspunktet oppstilles i avsnitt 51 og 52: 
 

Situasjonen er annerledes hvor avtalepartenes betegnelse ikke stemmer overens med realiteten. 
Som nevnt i Rt-2008-1307 Alvdal Bygg avsnitt 23 må betegnelsen i slike tilfeller vike for en 
riktig skatterettslig bedømmelse. Førstvoterende utdyper dette i avsnitt 25: 

 
«Dersom en slik fri bevisbedømmelse tilsier at det faktiske grunnlaget for skattyters 
klassifisering ikke kan legges til grunn, kan ligningsmyndighetene omklassifisere i tråd 
med en riktig skatterettslig bedømmelse.» 
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Skattyters klassifisering og tilordning kan altså fravikes hvis betegnelsen ikke dekker den 
privatrettslige realiteten. Hjemmelen er her alminnelige klassifiserings- og 
tilordningsprinsipper, og skattemyndighetene trenger da ikke gå veien om den ulovfestede 
omgåelsesnormen eller skatteloven § 13-1. Jeg viser generelt til Zimmer, Bevis, 
rettsanvendelse, omgåelse, internprising: Forholdet mellom problemstillinger i skatteretten, 
Skatterett nr. 3, 2012 side 186-199. 

 
Spørsmålet er etter dette hva som er den privatrettslige realiteten i forholdet THAV - TOHA - 
TOL/TOIVL. Hvis den privatrettslige realiteten ikke samsvarer med skattyters klassifisering - 
altså at utbyttet fra THAV reelt tilhørte TOHA - kan det være grunnlag for en annen tilordning. 
 
5.2 Beneficial owner-begrepet i skatteavtalene 
Tilordningsspørsmålet i saken etter norsk rett er i prinsippet uavhengig av forståelsen av begrepet 
«beneficial owner» i internasjonal skatteavtalerett. Forståelsen av begrepet kan likevel kaste lys 
over spørsmålet. Språklig sett er begrepene nokså like, og hensikten er i begge tilfeller at inntekt 
skal beskattes hos den hvor inntekten reelt hører hjemme. 
 
I tredje utgave av Vogels bok «On double Taxation Conventions» fra 1997, er det uttalt på side 
526: 
 

Treaty benefits should not be granted with a view to a formal title to dividends, interest, or 
royalties, but to the 'real' title. In other words, the old dispute of 'form versus substance' should 
be decided in favour of 'substance'. In this connection, the entitlement at issue in these 
instances is determined by reference to domestic - private - law. But - to repeat this once again 
- the question of when such entitlement is not merely a formal one, is a matter to be decided 
under treaty law. 
 
The 'substance' of the right to receive certain yields has a dual aspect. The first is the right to 
decide whether or not a yield should be realized - i.e, whether the capital or asset should be 
used or made available for use - the second is the right to dispose of the yield. Ownership is 
merely formal, if the owner is fettered in regard to both aspects either in law or in fact. On the 
other hand, recourse to the treaty is justified - i.e, is not improper - if he who is entitled under 
private law is free to wield at least one of the powers referred to. Hence, the 'beneficial owner' 
is he who is free to decide (1) whether or not the capital or other assets should be used or made 
available for use by others or (2) on how the yields therefrom shoud be used or (3) both. 
 
... . 
 
The fetters that exclude beneficial ownership may be legal or merely factual ('effectif'). Where 
individuals are involved, it will normally hardly be possible to prove the existence of a factual 
restriction of the individual's power of disposition. But it may be of significance in cases of 
control under company law. Of course, in a joint stock company which receive dividends, 
interest, or royalties may very well be the beneficial owner of such payments. [..]Even if such 
a company were obliged to distribute all of its profits to its shareholders [..], this would not 
affect its beneficial ownership, as would a commitment to pass on such profits to third parties. 
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... 
 
On the other hand, even a hundred percent interest in a subsidiary does not necessarily 
preclude the latter's 'beneficial ownership' in the assets held by it. There would have to be 
other indications of the fact that the subsidiary's management is not in a position to make 
decisions differing from the will of the controlling shareholder. If it were so, the subsidiary's 
power would be no more than formal and the subsidiary would, therefore, not qualify as a 
'beneficial owner' within the meaning of Arts. 10 to 12 MC. 

 
Slik flertallet oppfatter finansdepartementets uttalelse i UTV. 2000 side 1235, tolker 
departementet «beneficial owner»-begrepet noe snevrere i relasjon til skatteavtalene. Det heter 
her: 
 

Formålet med å kreve at en person bosatt/resident i den annen stat i tillegg er virkelige 
rettighetshaver/beneficial owner, er å hindre muligheten for bruk av mellommenn med sikte på 
å oppnå skatteavtalens reduserte kildeskattesatser. Se for øvrig kommentarene til OECDs 
mønsteravtale art 10 para 12 og art 11 para 12. 
 
Begrepet virkelige rettighetshaver/beneficial owner er todelt: For det første må personen være 
rettighetshaver, dvs ha den juridiske rådighet over det underliggende objekt som tilkommer en 
eier. Dette må avgjøres etter alminnelige privatrettslige betraktninger. For det andre må han 
være den virkelige rettighetshaver. Dette innebærer at han må ha den umiddelbare økonomiske 
risiko som følger av eierskapet. Etter dette vil personer som har svært begrenset rettslig eller 
faktisk rådighet over det underliggende objekt ikke kunne godtas som virkelig 
rettighetshaver/beneficial owner. 

 
For den todelte vurderingen, om vedkommende har juridisk rådighet etter privatrettslige regler, 
og om han har den økonomiske risikoen, er uttalelsen nokså sammenfallende med uttalelsene i 
Vogel. 
 
Flere internasjonale forfattere har forsøkt å definere begrepet negativt eller positivt, uten at dette 
slik flertallets syn bringer mer klarhet i begrepet sett opp mot norske tilordningsregler. Det skal 
likevel nevnes Arvid Aage Skaar m.fl., Norsk Skatteavtalerett, hvor det på side 1601 uttales: 
 

Mottakeren er altså virkelig rettighetshaver til inntekten hvis han har reell bestemmelsesrett 
med hensyn til hvordan formuesobjektet skal benyttes for å innbringe inntekt eller reell 
bestemmelsesrett med hensyn til hvordan inntekten skal anvendes. Hvorvidt en person har 
denne myndigheten, vil bero på intern rett i vedkommende mellomliggende stat. 

 
5.3 Forholdet mellom tilordning etter norsk intern rett og skatteavtalene 
Slik flertallet ser det, kaster ikke tolkingen av uttrykket «beneficial owner» i skatteavtalene noe 
særlig lys over tilordningsregelen i intern norsk rett. Både Skaars formulering og den formulering 
departementet brukte om mellommenn i UTV. 2000 side 1235, ligger nokså nær den forståelse 
flertallet mener må legges til grunn etter norsk rett. Flertallet ser det også slik at Vogels siterte 
uttalelse kan legges til grunn for det norske tilordningsprinsipp: Også et heleid datterselskap er i 
utgangspunktet virkelig rettighetshaver - det må kreves noe mer som viser at selskapets organer 
ikke er i posisjon til å fatte avgjørelser mot eierens vilje. Hva som i tilfelle skal kreves, er 
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imidlertid et annet spørsmål, og som ikke nødvendigvis må løses likt i internasjonal 
skatteavtalerett som i norsk intern rett. Det vil stride mot en utstrakt forretningspraksis som 
vanligvis legges til grunn skatterettslig om et heleid datterselskap der aksjonæren sitter som 
enestyre både i morselskapet og i datterselskapet ikke anses som virkelig rettighetshaver til 
selskapets inntjening etter intern rett. For forståelsen av skatteavtaler kan imidlertid dette stille 
seg annerledes. 
 
5.4 Tilordningsspørsmålet i nærværende sak 
Statens tyngste innvendinger mot at TOHA skal tilordnes utbyttet, er at TOHA ikke reelt 
opptrådte som eier av THAV, og at alle beslutninger både for TOHA og THAV reelt ble fattet i 
konsernets avdeling i Houston. Staten har likevel ikke anført at utbytteutdelingen fra TASA til 
THAV skulle tilordnes andre enn THAV. 
 
Til en viss grad kan flertallet følge statens syn. Ledelsen i TOHA var satt sammen av en general 
manager fra det engasjerte danske selskapet ABM Amro, og to managere fra Transoceans kontor 
i Aberdeen. Det har vært holdt svært få møter mellom managerne, og det er eksempler på at én av 
managerne har gitt fullmakter der det skulle vært to. Det er også eksempler på at beslutninger 
som forutsetningsvis skulle vært tatt i Danmark mest sannsynlig har vært tatt i Aberdeen. 
 
Det siste punkt ville kunne være et poeng i en drøftelse av om TOHA hadde sete i Danmark i 
relasjon til den nordiske skatteavtalen. I en drøftelse om virkelig rettighetshaver har det mindre 
betydning. Spørsmålet her er ikke i hvilket land et holdingselskap styres fra, men om selskapet 
har en realitet som eiende selskap. 
 
Den privatrettslige realiteten vil nødvendigvis se annerledes ut i forholdet mellom to helt 
uavhengige selskaper, eller i et forhold mellom et morselskap eiet av flere uavhengige parter og 
det heleide datterselskap, enn i et konsernforhold med heleide datterselskaper. 
 
I de to førstnevnte tilfellene vil det være vektige interessemotsetninger lengre opp i eierkjeden, 
som lettere synliggjør hva som er de privatrettslige realitetene. I det sistnevnte tilfellet, vil det 
nødvendigvis være liten forskjell på hva ledelsen i selskapene lengre opp i eierkjeden mener, og 
hva ledelsen i datterselskapene mener. 
 
Dette er imidlertid noe av konsernstrukturens kjennetegn. Som en grunnleggende forutsetning 
legger flertallet til grunn at det er politisk, rettslig og allment akseptert at det er anledning til å 
etablere en konsernstruktur med heleide datterselskaper i mange ledd, med én eier i 
konsernspissen. Årsakene til slike strukturer kan være mange; risikobetraktninger, 
kompetansespissing, konsentrasjon om forretningsområder, tilrettelegging for fremtidig salg av 
virksomhet og skattehensyn for å nevne noen. Skattemessige hensyn bak strukturer med 
holdingselskaper er svært utbredt. Etter siste skattereform har antallet økt, og flertallet er ikke 
kjent med tilfeller fra rettspraksis hvor det har blitt anført at et heleid mellomliggende 
holdingselskap ikke er virkelig rettighetshaver til datterselskapets utbytte. 
 
Det er ikke tvilsomt at det i dette tilfellet har vært en ustrakt konsernstyring og planlegging. Dette 
fremgår av korrespondanse i tilknytning til spørsmålet om utbytte i 2000, og i tilknytning til det 
utbyttet saken gjelder som ble besluttet i 2001. Før utbyttebeslutningen i 2001 var det 
hovedsakelig Trine Romuld i TASA, skatteavdelingen i Houston og rådgiverne i Ernst & Young 
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som var involvert. Det er anført fra statens side at den manglende involveringen fra managerne i 
TOHA viser at TOHA ikke var virkelig rettighetshaver, og som støtte for dette blant annet at 
manageren John Mowat i avhør uttrykte at han var overrasket over størrelsen på utbyttet. 
 
Tatt i betraktning at TOHA var et heleid datterselskap i Transocean-konsernet, kan imidlertid 
ikke flertallet se at den konsernstyring som ble foretatt gikk ut over det som kan forventes. I en 
heleid struktur vil det alltid, uavhengig av hvem som sitter i ledelsen i de underliggende 
selskaper, normalt være en stor grad av styring fra konsernledelsen. Selv om styret i de 
underliggende selskaper har en selvstendig stilling og et selvstendig ansvar, vil det være å 
forvente at disse opptrer i samsvar med konsernledelsens ønsker, såfremt dette er i samsvar med 
lovgivning og etikk. 
 
Ledelsen i datterselskapene vil kunne vurdere hva som er fornuftig ut fra sitt synspunkt, men 
konsernledelsen vil ha større forutsetninger for å vurdere hvilke disposisjoner som er til det beste 
for konsernet som sådan. Det vil lett kunne tenkes tilfeller der styret i et datterselskap gir en 
anbefaling vedrørende utbytte ut fra de opplysninger styret har, mens konsernet ut fra sine 
forutsetninger ønsker en annen løsning. At styret da - så fremt konsernets ønsker er i samsvar 
med lovgivingen - følger konsernet ønsker, må anses som høyst normalt. En motsatt situasjon vil 
normalt føre til endringer i datterselskapets styre. 
 
Som eksempel på en slik situasjon vises til at administrasjonen i TASA ved Trine Romuld 
anbefalte utbytteutdeling i 2000, mens konsernet fant at det var fornuftig å ikke utdele utbytte. 
Managerne i TOHA var ikke, eller i liten grad, involvert i dette. Når TOHA da var et rent 
holdingselskap, uten virksomhet ut over eierskapet i THAV, var det ikke unaturlig. Hvorvidt 
midler skulle tas ut av TASA og til THAV og eventuelt til TOHA, var en mer overordnet 
strukturell beslutning. 
 
Høyesterett var innom et noe tilsvarende tema i Hydro Canada-dommen, der det uttales: 
 

Staten har anført at som følge av styringssystemet innenfor Hydrokonsernet beholdt Hydro 
kontrollen over Hydro Canada til tross for overdragelsen av aksjene til Hydro Danmark, og at 
det derfor ikke foreligger noe endelig konstatert tap. Dette er jeg ikke enig i. Etter det som er 
opplyst, er Hydrokonsernet inndelt i divisjoner som går på tvers av den formelle 
selskapsstrukturen, og beslutninger av strategisk karakter for virksomheten i datterselskapene 
blir truffet av Hydro. Etter min oppfatning kan man imidlertid ikke på dette grunnlag betrakte 
Hydrokonsernet som en enhet. Hydro Danmark er et eget skattesubjekt, og etter 
aksjeoverdragelsen er det dette selskapet som har utøvd aksjonærrettighetene i Hydro Canada. 
Den kontroll som Hydro etter aksjeoverdragelsen hadde over Hydro Canada, er som nevnt 
basert på at Hydro eide alle aksjene i Hydro Danmark. Det at beslutninger av strategisk 
karakter for virksomheten i datterselskaper blir truffet av morselskapet, er ikke uvanlig i 
konsernforhold. 

 
Situasjonen er ikke helt ulik den som gjennom bevisførselen er fremkommet om Transocean-
konsernet. Konsernet bestod av datterselskaper rundt om i verden, og en del av omstruktureringen 
var å rendyrke egne selskaper som skulle stå for drift av rigger, og egne selskaper som skulle eie 
riggene. I og med at dypvannsboring er en syklisk bransje, og at konsernet var avhengig av å 
kunne flytte rigger mellom jurisdiksjoner og kontinenter, fremstod det som en logisk struktur. 
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Men i tillegg hadde konsernet samlet eksempelvis skattekompetanse i en egen avdeling (»Tax 
Houston»), som bistod datterselskaper og avdelinger over hele verden. Tax Houston så 
forholdene fra konsernets overordnede synspunkt, samtidig som bistand lokalt ble leid inn i de 
forskjellige jurisdiksjoner. 
 
En forholdvis utstrakt og omfattende styring av konsernets underliggende selskaper er fullt ut 
vanlig i alle større konsern. Dette kan dreie seg om økonomisk styring, skattemessige forhold, 
forretnings- og strategiske forhold og compliance. Styringen er helt nødvendig for at konsernet 
skal kunne fungere og utvikle seg optimalt. En transaksjon som ser fornuftig ut fra et 
datterselskaps lokale ståsted kan være uheldig for konsernets totale forretningsplan, og det 
samme gjelder en skattemessig vurdering. 
 
Konsernstyringen er berørt i førstestatsadvokat Morten Eriksens e-post 9. mai 2012 til advokat 
Anders Wilhelmsen hos regjeringsadvokaten, som gjaldt en annen del av straffesaken, men hvor 
det uttales: 
 

Særlig viktig er morselskapsstyringen, som vel berører ett av kjernepunktene i konsernstyring 
og skatteplanlegging. De fleste konsern styres formentlig på denne måten. Alt annet er 
ineffektivt. Men ligningsmyndighetene (Over hele verden) legger den formelle strukturen til 
grunn (som regel). Aktivitetsløse skatteparadisselskaper utgjør en sentral del av avviket 
mellom reell og formell styring. Bl.a derfor utfordrer denne saken ikke bare ett selskap, men 
hele systemet. 

 
Det har utvilsomt vært et sterkt innslag av konsernstyring i Transocean-konsernet, jf. bl.a. e-
postrekke fra 30. mai 2001 mellom bl.a. Karen Najvar, Klaus Klausen og Trine Romuld. Dette 
kan likevel ikke være avgjørende i seg selv. 
 
Den såkalte Alaskatorsk-dommen i Rt-2001-1049 er også trukket frem av staten, og i 
skatteklagenemdas vedtak, til støtte for tilordning til TOL/TOIVL. 
 
Spørsmålet i Alaskatorsk-dommen var om A Trading AS var reell kontraktspart i omsetningen av 
fisk, eller om selskapet bare bistod selskapene Compar Trade AG og R.O.M.I.T. Ltd. mot 
godtgjørelse. 
 
Høyesterett sluttet seg her til lagmannsrettens uttalelse som er sitert slik: 
 

De avgjørende kriterier for hvem som var virksomhetsutøver, er hvilken av aktørene innenfor 
omsetningskjeden som representerte de mest sentrale og betydningsfulle innsatsfaktorer og 
funksjoner i det omsetningsleddet som inntektene refererte seg til, og som også organiserte 
oppgjøret gjennom Compar og Romit og kanaliserte inntektene til de to selskapenes konti. 
 

Høyesterett uttaler videre: 
 

Jeg finner grunn til å nevne at lagmannsretten under sin gjennomgang av de ulike aktører gir 
uttrykk for at Compar og Romit var reelle aksjeselskaper 
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«... men virket som rene postkasseselskaper, registrert på steder hvorfra det ikke ble drevet 
noen virksomhet. Selskapene lånte bort navnet og en representant eller forretningsfører og 
sine bankkonti til andres virksomhet. I alaskatorskomsetningen fungerte selskapene som 
unødvendige faktureringsenheter og betalingskanaler for virksomhet som en annen drev. 
Det vil si som en omvei hvis reelle formål utelukkende kunne være å kanalisere den 
fortjeneste som lå i virksomheten i dette omsetningsleddet, til konti i Sveits». 

 
Flertallet er enig med staten i at det prinsipielt ikke er noe i veien for å anvende de samme 
tilordningsprinsipper for kapitalinntekt som for virksomhetsinntekt - som var tilfellet i 
Alaskatorsk-dommen. 
 
Det faktiske forholdet i Alaskatorsk-dommen var i midlertid vesentlig forskjellig fra situasjonen i 
vår sak. Spørsmålet var hvem som var reell virksomhetsutøver ved salg, og lagmannsretten og 
Høyesterett kom til at det var A Trading AS, ikke de formelle kontraktsparter. For 
kapitalinntekter et morselskap har, er det en grunnleggende forskjell fra virksomhetsinntekter. Et 
rent holdingselskap har som formål å eie aksjer og motta inntekter fra den investerte kapital. Det 
er helt ordinært at et selskap som er heleier av et annet selskap ikke har virksomhet, lokaler eller 
ansatte. Situasjonen i Alaskatorsk-dommen synes å være at man lagde en konstruksjon for selve 
driften. At utbytte går fra et underliggende selskap via et holdingselskap til dettes eiere, er 
imidlertid ikke noen spesiell konstruksjon, det er i samsvar med hva som er helt ordinært. 
 
Det kan neppe utelukkes at det kan være grunnlag for skattemessig tilordning der det sees bort fra 
den formelle selskapsstruktur. Det er for flertallet ikke nødvendig å ta stilling til hva som i tilfelle 
må kreves, men flertallet er enig med skatteklagenemnda når denne i vedtaket side 34 påpeker at 
det er en noe uklar grense mellom tilordnings- og gjennomskjæringsreglene. Flere forhold taler 
imidlertid for at TOHA var den virkelige rettighetshaver til utbyttet fra THAV, ved at de ikke var 
bundet av faktiske eller rettslige forpliktelser overfor TOL/TOIVL, og at de hadde nytte av og 
risiko for inntekten. 
 
For det første hadde TOHA den finansielle risiko for investeringen i THAV. Anførselen om at 
denne risikoen var ubetydelig, kan ikke føre frem. At THAV rent faktisk utviklet seg positivt og 
ga utbytte, er et faktum som kunne vært annerledes dersom markedet for borerigger hadde 
utviklet seg annerledes i 2000 - 2001 enn det gjorde. På det tidspunkt TOHA ble opprettet og 
THAV skutt inn i selskapet, var det umulig å si om utviklingen i kontraktsboring ville bli 
oppadgående, nedadgående, suksessfull eller katastrofal. Det kan ikke sees bort fra den 
kapitalrisiko TOHA tok å på seg ved å eie hele THAV. Dette gjelder også i perioden mellom 
utbyttet ble besluttet og til det ble overført til TOHA. 
 
TOHA eide aksjer i THAV fra januar 2000 til THAV ble avviklet i 2002, nær to og et halvt år. I 
Rt-1994-492 (Railo) - som gjaldt gjennomskjæring - uttalte Høyesterett: 
 

Ved den konkrete vurdering er det et vesentlig poeng at den som eier en aksje alltid har 
risikoen for verditap ved kursfall, og 9 måneder er en ikke ubetydelig risikoperiode. 
Tapsrisikoen er for så vidt illustrert ved de opplysninger som er gitt om kursutviklingen for 
Nobøaksjen. 
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Uttalelsen har etter flertallets syn også relevans for drøfting av hvem som er virkelig 
rettighetshaver til et utbytte som aksjonær i datterselskap, og det er i nærværende sak tale om en 
vesentlig lengre eierperiode. 
 
For det andre hadde TOHA også eventuelt tap og gevinst knyttet til valutautviklingen etter at 
utbyttet ble mottatt i form av et gjeldsbrev nominert i US dollar, en risiko som ble aktuell. 
 
Dette kommer klart til syne i TOHAs regnskap for 2002, hvor selskapet hadde et 
likvidasjonsutbytte på noe over 106 millioner DKK, og et valutatap på noe over DKK 140 
millioner. 
 
TOHA hadde også selv risikoen for det mottatte utbyttet frem til TOHA selv besluttet å dele ut 
utbytte som gjennomgående utbytte til sine morselskap. Også her ble risikoen synliggjort ved en 
kursendring, som i sin tur førte til at det ble besluttet et for høyt utbytte. Dette ble stående som et 
aksjonærlån, og staten har anført at dette var et ulovlig lån. Flertallet tar ikke stilling til dette, 
men bemerker at det at forholdet ikke synes å være brakt i orden før ved selskapets avslutning, 
kan trekke i retning av at TOHA ikke ble behandlet som et reelt datterselskap av TOL og TOIVL. 
 
Den manglende oppfølgning av formalia er det som for flertallet trekker sterkest i retning av at 
utbyttet må tilordnes direkte til TOL og TOIVL. Her er det særlig behandlingen sett opp mot 
vedtektene, som utbytte på preferanseaksjene, tidspunkt for avholdelse av generalforsamling, 
samt at vedtak synes truffet av én manager alene i strid med vedtektene, som veier tungt. 
 
Dette rokker likevel ikke ved at det var TOHA som privatrettslig hadde rett på utbyttet fra 
THAV. Den manglende oppfølgingen har etter flertallets syn sammenheng med at TOHA fikk en 
mer begrenset rolle enn først tiltenkt, og i realiteten ble et rent holdingselskap kun for THAV-
aksjene. 
 
Den privatrettslige realiteten var, tross manglende oppfølging i TOHA, og styring fra konsernets 
side, at TOHA hadde rett på utbyttet fra THAV. Det er selve retten til utbyttet som er 
vurderingstemaet, og de påpekte forhold er ikke tilstrekkelig til å anse TOL og TOIVL som 
privatrettslig rettighetshaver til utbytteutbetalingen. 
 
Dette kan synliggjøres ved å konstruere en motsatt situasjon, ved at alle andre forhold tenkes likt, 
men at danske og norske skatteregler ble endret våren 2001, slik at det var kildeskatt fra Norge til 
Danmark, men ikke fra Norge til Cayman Islands. Dersom utbyttet skal tilordnes TOI og TOIVL 
som rettighetshaver, ville det i denne situasjonen være riktig av selskapene å hevde at utbyttet fra 
THAV ikke skulle til TOHA, men direkte til TOL og TOIVL. 
 
Flertallet er kommet til at dette ikke ville kunne aksepteres. Dette ville, med det faktum som for 
øvrig foreligger, bli sett på som et forsøk på å omgå kildeskatt ved utbytte til dansk 
holdingselskap, nettopp fordi det privatrettslig var TOHA som hadde krav på utbyttet. 
 
Kjernen i spørsmålet om hvem som skal tilordnes inntekten, er det underliggende privatrettslige 
forhold. Dette er det samme om det gir en positiv eller negativ skattemessig effekt. Når flertallet 
ikke finner at den tilordning utenom det formelle eierskap skatteklagenemnda har foretatt kunne 



Skattenytt nr. 1/2017 

97 
 

vært godtatt i det tenkte eksempel over, må det samme bli resultatet selv om det her gir en positiv 
skattemessig effekt. 
 
Det er videre et poeng at TOHA ikke ble stiftet i forbindelse med utbytteutdelingen, men var 
etablert og kjøpt av konsernet 22. desember 1999. Av selskapets vedtekter § 3 fremgår også 
nettopp at det var eierskap til aksjer som var selskapets formål, jf. formuleringen «at eje aktier, 
anparter, gældsbreve og lignende værdipapirer» 
 
Etter en samlet vurdering er det da etter flertallets syn, riktignok også her under tvil, ikke 
grunnlag for skattemessig tilordning av utbyttet til TOL/TOIVL med grunnlag i at TOHA ikke 
var virkelig rettighetshaver til utbyttet etter norsk rett. 
 
 
6. Anvendelse av den nordiske skatteavtalen og endringsadgangen 
 
Med det resultat flertallet er kommet til, er det ikke nødvendig å ta stilling til anvendelsen av den 
nordiske skatteavtalen. 
 
En eventuell konklusjon om at den nordiske skatteavtalen ikke kom til anvendelse, samtidig som 
det ikke er grunnlag for gjennomskjæring eller tilordning av utbyttet til TOL/TOIVL, ville føre til 
at det var TOHA som var skattesubjekt. TOHA er ikke ilagt skatt. 
 
Det er heller ikke nødvendig å ta stilling til spørsmålet om endringsadgangen var utløpt da 
ligningskontoret varslet endring overfor TOL/TOIVL. 
 
 
 
7. Konklusjon 
 
Flertallet er etter dette kommet til at det ikke er grunnlag for gjennomskjæring eller tilordning 
direkte til TOL/TOIVL. Skatteklagenemndas vedtak må etter dette oppheves. Ved ny ligning 
legges det til grunn at TOHA er mottaker av utbyttet fra THAV besluttet og utdelt i 2001. 
 
 
8. Dissens 
 
Mindretallet, ekstraordinær lagdommer Robberstad, er kommet til et annet resultat, og bemerker: 
 
Mindretallet er kommet til at grunnvilkåret for gjennomskjæring er oppfylt så langt TOHA ble 
opprettet for å spare norsk kildeskatt med 25 % av 454 177 580 kroner, men ikke av beløp utover 
dette. Mindretallet er enig i TOL/TOIVLs subsidiære påstand. 
 
Til de enkelte punkter vil mindretallet bemerke: 
 
Inhabilitetsinnsigelsen mot Skatt vest: 
Mindretallet viser til at det var Skatt vest som behandlet skattesaken. I brev av 22. september 
2004 varslet Stavanger likningskontor Transhav AS om at ligningen for inntektsåret 2001 ville bli 
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tatt opp til endring. Ligningskontoret vedtok 7. oktober 2008 å ilegge TOL og TOIVL kildeskatt 
med 25 % av 1 647 241 672 kroner fordi TOHA ikke var virkelig rettighetshaver til utbyttet. 
Etter at Økokrim kom inn i saken, samarbeidet Økokrim og Skatt vest. Samarbeidet førte ikke til 
at saksbehandlerne på ligningskontoret dermed ble inhabile. De opprettholdt skattekravet. Siden 
flertallet også konkluderer med at inhabilitetsinnsigelsen ikke fører fram, går ikke mindretallet 
nærmere inn på denne. 
 
Om TOHA. 
Transocean-konsernet opprettet et postkasseselskap for å få skatteavtalebeskyttelse for 
utbyttestrømmen fra Norge til Cayman Islands. Selskapet hadde formelt eierbeføyelsene over 
aksjene i Transhav. Men etter mindretallets oppfatning var det konsernledelsen i Houston som 
styrte TOHA og dets forvaltning av aksjene i Transhav. Managerne i selskapet hadde ingen reell 
beslutningsmyndighet. De formelle kravene til beslutninger ble også i flere tilfelle ikke overholdt. 
Den finansielle risikoen som lå i at TOHA formelt var aksjeeier, innebar ingen reell risiko for 
TOL og TOIVL. TOL og TOIVL eide 100 % av TOHA og Transhav. 
 
TOL og TOIVL har anført at en hadde planer om at TOHA skulle utvikle seg til et 
holdingsselskap for den europeiske virksomheten. Etter mindretallets syn forelå det ved 
opprettelsen av TOHA 1999/2000 ingen konkrete planer om å opprette andre datterselskaper 
under selskapet. Professor Fredrik Zimmer drøfter anførselen på side 5 i sin betenkning fra 2007. 
Han viser blant annet til at planene var nokså løse. Han konkluderer med at et formål om å 
etablere TOHA som et holdingsselskap for den europeiske virksomheten ikke kan avkrefte den 
sterke presumsjonen som lå i skattebesparelsen. Mindretallet er også enig i det som sies om dette 
på side 78 i tingrettens dom av 26. juni 2014. 
 
Gjennomskjæring. 
Grunnvilkåret. 
Mindretallet er i det vesentlige enig i anførslene til ankemotparten som er inntatt foran i dommen. 
 
Mindretallet legger også betydelig vekt på betenkningen Zimmer skrev 30. oktober 2007 på 
oppdrag fra Økokrim om forholdet til den nordiske skatteavtalen og EØS-avtalen. Oppdraget 
gjaldt materielle skattespørsmål, ikke øvrige vilkår for straffansvar. Zimmer hadde tilgang til 
dokumentene i skattesaken og til det materialet som Økokrim hadde beslaglagt. Betenkningen er 
inntatt på side 1550 til 1571 i det faktiske utdraget. 
 
Etter mindretallets oppfatning fremkom det ikke opplysninger under ankeforhandlingen som gir 
grunnlag for å sette Zimmers konklusjoner til side. 
 
Zimmer skriver om utdelingen av utbytte fra Transhav til TOHA på side 1552 flg. 
 
På side 1555 skriver Zimmer: 
 

«Konklusjonen så langt er at formålet med etableringen hovedsakelig var å spare skatt.» 
 
Det er enighet om at TOL/TOIVL ikke ønsket å betale mer skatt enn nødvendig, verken 
amerikansk skatt eller norsk skatt. Dette ikke er kritikkverdig. Etter mindretallets oppfatning var 



Skattenytt nr. 1/2017 

99 
 

omorganiseringen av selskapene i USA og utflyttingen til Cayman Islands hovedsakelig motivert 
ut fra ønsket om å betale minst mulig amerikansk skatt. 
 
TOL/TOIVL har også anført at etableringen av TOHA hovedsakelig var motivert i ønsket om å 
spare amerikansk skatt. Mindretallet er ikke enig i dette. Etter mindretallets oppfatning, ble 
TOHA etablert i Danmark som holdingselskap over THAV med det hovedsakelige formål å føre 
utbytte fra THAV til Cayman Islands uten kildeskatt. Det er en sterk presumpsjon for et 
skattemotiv, når skattebesparelsen er så vesentlig som i dette tilfellet. Mindretallet finner ikke at 
det er sannsynliggjort at det var andre motiver av betydning for å opprette TOHA i Danmark, enn 
å spare norsk kildeskatt. Det var et unødvendig ledd i den samlede omstruktureringen at 
holdingselskapet ble lagt til Danmark. 
 
Plasseringen av TOHA i Danmark innebar ingen realitet utover den skattemessige og var 
forretningsmessig unaturlig blant annet fordi Transocean hadde et hovedkontor i Aberdeen. 
 
Slik mindretallet ser det, var TOHA et gjennomstrømmingsselskap med det hovedsakelige formål 
å spare norsk skatt. De amerikanske skattefordelene kunne vært oppnådd gjennom å etablere et 
selskap med preferanseaksjer i Norge. Mindretallet legger videre vekt på at TOL/TOIVLs 
dokumentasjon har vært selektiv. Selskapene har nektet å legge fram selvangivelser innsendt til 
amerikanske skattemyndigheter, til tross for at disse ble provosert fremlagt, og at TOL/TOIVL 
har bevisbyrden for at opprettelsen av TOHA ikke var motivert ut fra hensynet til norsk skatt. 
 
Opprettelsen av TOHA høsten 1999 og utdelingen av utbytte sommeren 2001 må ses i 
sammenheng. TOL/TOIVL kjente i 1999 til de daværende danske skattereglene og innholdet av 
den nordiske skatteavtalen. Gjennom å legge et holdingsselskap i Danmark etablerte 
TOL/TOIVL en korridor for å overføre midler fra Norge til Cayman Islands uten å betale skatt. 
Adgangen ble ikke benyttet i 2001 på grunn av ettårsfristen som gjaldt i Danmark. Mindretallet er 
enig i det tingretten skriver om dette på side 78-80. 
 
Omfanget av gjennomskjæringen. 
Mindretallet er kommet til at ligningsvedtaket må kjennes ugyldig for ilagt kildeskatt på 
tilbakebetaling av innskutt kapital. Det vil si kildeskatt på ilagt utbytte utover 464 177 580 
kroner. Mindretallet viser til at tilbakebetaling av innskutt kapital ikke regnes som utbytte etter 
skatteloven § 5-8. 
 
Tilleggsvilkåret/totalvurderingen. 
Zimmer drøfter på side 6 om opprettingen av TOHA ut fra en totalvurdering av virkninger og 
formålene ellers, fremstår som stridende mot skattelovens formål. Han konkluderer: 
 

«Konklusjonen blir etter dette at det rammes av omgåelsesnormen at TOHA er skutt inn i 
transaksjonskjeden. Etter intern norsk rett kan det således legges til grunn at utbyttet er utdelt 
direkte fra Transhav til Cayman-selskapene og at denne utdelingen omfattes av plikten til å 
betale kildeskatt.» 

 
Mindretallet begrunner begrensningen i gjennomskjæringen med to forhold: 
 
Det var skatten på utbytte som var motivasjonen, ikke skatt på innskutt kapital. 
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At innskutt kapital holdes utenfor, er ikke i strid med skattelovens formål ettersom 
tilbakebetaling av slik skatt som hovedregel ikke er skattepliktig. Beløpet på 464 177 580 kroner 
kunne ikke vært tatt ut av selskapet med det samme skattemessige resultatet. Det vises til IKEA-
dommen avsnitt 104 og 105. 
 
Ble riggene solgt til underpris, og var deler av utbyttet ulovlig etter dansk rett? 
Staten har ikke ført tilstrekkelig bevis for dette. 
 
Den nordiske skatteavtalen og «virkelig rettighetshaver.» 
Zimmers konklusjon på drøftingen av skatteavtaler fremgår på side 13, faktisk utdrag side 1562: 
 

«Drøftelsen foran viser at det på to grunnlag kan konkluderes med at skatteavtalen ikke 
hindrer anvendelse av omgåelsesnormen i dette tilfelle. Det antas at Den nordiske 
skatteavtalen skal forstås slik at den ikke innebærer at Norge har gitt avkall på å anvende 
omgåelsesnormen i dette tilfellet. Alternativt må art. 10.3 forstås slik at TOHA ikke er den 
virkelige rettighetshaver til aksjeutbyttet. 
 
Konsekvensen blir under begge synsvinkler den samme: Norge kan skattlegge aksjeutbyttet 
uberørt av Den nordiske skatteavtalen.» 

 
Gjennomskjæringsregelen kan anvendes uavhengig av om TOHA var «bosatt» i Danmark i 
skatteavtalens forstand 
 
EØS-avtalen 
Flertallet konkluderer foran med at EØS-avtalen ikke ville vært i veien for gjennomskjæring om 
vilkårene var oppfylt. Det kan også vises til Zimmers konklusjon på side 16 i betenkningen: 
 

«Konklusjonen er at det ikke kan anses å være i strid med EØS-avtalen å legge til grunn at 
utbyttet fra Transhav er betalt direkte til Cayman-selskapene.» 

 
Tilordning. 
Flertallet drøfter spørsmålet om skattemessig tilordning under punkt 5. Mindretallet er kommet til 
at også vilkårene for tilordning etter skattelovens § 10-13, jf. § 2-3, er oppfylt, når det gjelder 
kildeskatt av 464 177 580 kroner. Mindretallets konklusjoner foran bygger på at TOHA ikke var 
virkelig rettighetshaver, og at den finansielle risikoen ikke var reell. 
 
Mindretallet viser videre til at TOL og TOIVL mottok utbyttet bare 13 dager etter utdelingen fra 
Transhav og etter en forhåndsbestemt plan. TOL og TOIVL eide 100 % av TOHA og Transhav 
og oppnådde skattefordelen. 
 
Mindretallet viser også til Zimmers uttalelse på side 16: 
 

«Konklusjonen blir etter dette at ligningen kan baseres på at på at utbyttet er utdelt direkte fra 
Transhav til Cayman-selskapene.» 

 
Endringsfristen. 
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TOL/TOIVL har anført at fristen på to år for å foreta endringer var utløpt da saken ble tatt opp i 
forhold til TOL/TOIVL. Mindretallet mener at det er tiårsfristen som gjelder i dette tilfellet. 
Mindretallet slutter seg til begrunnelsen i tingrettens dom på sidene 82-83. Det var feil i 
utfyllingen av aksjonæroppgavene. THAV var oppmerksom på at det kunne reises tvil om den 
nordiske skatteavtalen kom til anvendelse og skulle lagt inn en merknad om dette. 
Lojalitetshensynet har betydning ved tolkingen av ligningslovens § 9-6 nr. 3 bokstav a. Fristen på 
to år gjelder der opplysningene er korrekte og fullstendige. Dette fremgår blant annet av 
forarbeidene til bestemmelsen om å innføre en toårsfrist. 
 
Reelle hensyn. 
Omgåelser av skattereglene representerer et betydelig problem. Skattefundamentene svekkes, og 
omgåelser kan virke konkurransevridende. 
 
Uskyldspresumsjonen, EMK artikkel 6 nr. 2. 
Mindretallet nevner for ordens skyld at dets bemerkninger og konklusjoner ikke rokker ved den 
frifinnende dommen i straffesaken. Vurderingene bygger på sivilrettslige bevisregler, ikke de 
strafferettslige. 
 
 
9. Saksomkostninger 
 
TOL/TOIVL har etter dette fått medhold i sin anke. Som det fremgår i drøftelsen av 
gjennomskjæringsspørsmålet, har flertallet funnet dette spørsmålet tvilsomt. 
 
Hvorvidt «saken» er vunnet, jf. tvisteloven § 20-1, beror i dette tilfellet ikke bare på om 
TOL/TOIVL har fått medhold i sin anke. Saken består av anken som er behandlet, og anken 
inngitt av staten. Denne anken gjaldt tilleggsskatt. Staten har etter Høyesteretts avgjørelse i sak 
HR-2016-1179-A trukket anken. Staten har også, selv om det ikke fremkommer av påstanden, 
erkjent at det da ikke er grunnlag for renter frem til skatteklagenemndas vedtak. 
 
I tingrettens dom er det opplyst at kravet samlet utgjør mer en NOK én milliard. Det skattekrav 
som etter anketrekking har vært til behandling i lagmannsretten, er kildeskatt på noe over NOK 
400 millioner. 
 
Forholdet er dermed at for noe over NOK 400 millioner av et samlet omtvistet krav på over én 
milliard, har flertallet funnet saken tvilsom. For det resterende er saken vunnet i og med at anken 
ble trukket. 
 
Den tvil flertallet har hatt vedrørende gjennomskjæringsspørsmålet, har ikke vært ubetydelig. 
Denne del av saken har det etter flertallets syn vært god grunn til å få prøvd, og flertallet finner at 
det er nærliggende å anvende unntaket i tvisteloven § 20-2 tredje ledd a). Dette unntaket kan 
imidlertid ikke få betydning for den del av saken som er trukket. Det er her rettsavklaringen fra 
Høyesterett som har medført at anken ble trukket, ikke endrede bevismessige forhold. Når 
flertallet er kommet til at staten bør fritas for omkostningsansvaret selv om saken er tapt, bør 
fritaket derfor gjelde kun delvis. 
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TOL/TOIVL har inngitt delt omkostningsavgjørelse, der NOK 4 264 454 av kravet er opplyst å 
gjelde forholdet til tilleggsskatt - statens anke. Av dette utgjør NOK 469 391 utlegg. 
Omkostningsoppgaven legges til grunn, jf. tvisteloven § 20-5. 
 
Staten ilegges etter dette erstatningsansvar for TOL/TOIVLs omkostninger knyttet til statens 
anke med NOK 4 264 454. For øvrig tilkjennes ikke saksomkostninger for lagmannsretten. 
 
Lagmannsretten legger sitt resultat til grunn for omkostningene for tingretten. For det tema som 
har vært materielt behandlet av lagmannsretten, finner lagmannsretten ikke grunn til å endre 
tingrettens saksomkostningsavgjørelse. Lagmannsretten finner imidlertid at staten må erstatte 
TOL/TOIVLs saksomkostninger for tingretten knyttet til spørsmålet om tilleggsskatt og renter. 
Beløpet fastsettes skjønnsmessig til NOK 2 millioner. 
 
Dommen er avsagt med slik dissens som fremkommer over. 
 
Dommen er ikke avsagt innen lovens frist på fire uker. Årsaken er sakens omfang og 
kompleksitet. 
 

Domsslutning 
 

1. Skatteklagenemndas vedtak oppheves. 
2. I saksomkostninger for lagmannsretten betaler staten v/ Skatt vest til Transocean Offshore 

Ltd. og Transocean Offshore International Ventures Ltd. 4 264 454 -
firemillionertohundreogsekstifiretusenfirehundreogfemtifire - kroner innen to uker fra 
dommens forkynnelse. 

3. I saksomkostninger for tingretten betaler staten v/ Skatt vest til Transocean Offshore Ltd. og 
Transocean Offshore International Ventures Ltd. 2 000 000 - tomillioner - kroner innen to 
uker fra dommens forkynnelse.  

  
 
 
 
 
SkN 17-005 Seilbåt i AS 
 
Lovstoff: Skatteloven §§ 5-2, 5-30, 6-1, 10-11 og 13-1.  
Frostating lagmannsrett: Dom av 31. januar 2017, sak nr.: LF-2016-102122 
Dommere: Lagdommer Hilde Vibeke Enger, lagdommer Knut Røstum og ekstraordinær 
lagdommer Willy Nesset.  
 
Parter: John Langø, Langø Service AS (advokat Marianne Kartum) mot Staten v/Skatt Midt-
Norge (advokat Morten Ustgård). 

Sammendrag: Spørsmålet i saken var om anskaffelse og drift av seilbåt var virksomhet for et 
aksjeselskap, eller om båten hovedsakelig var anskaffet i eier, styreleder og daglig leders 
interesse. Tingretten la til grunn at kravet til virksomhet ikke var oppfylt fordi aktiviteten ikke 
var egnet til å gå med overskudd. Det var årsakssammenheng mellom selskapets inntektstap og 
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Saken gjelder gyldigheten av to vedtak fra Skatteklagenemnda av 12. juni 2015 om å endre 
ligningen av henholdsvis Langø Service AS og John Langø for årene 2008 - 2012. 
 
Vedtakene innebar at inntektene for Langø Service AS og John Langø ble forhøyet med til 
sammen henholdsvis 3 050 829 kroner og 3 106 416 kroner i perioden. 
 
Endringsvedtakene er i korthet begrunnet i at selskapet Langø Service AS' kjøp og drift av 
seilbåten Club Swan 42 med navn «Lusso Lupa», ikke ble ansett å være virksomhet i 
skattemessig forstand, og at seilbåten hovedsakelig ble ansett å være anskaffet i eier, styreleder 
og daglig leder, John Langøs, interesse. Konsekvensen var at selskapet ble uttaksbeskattet etter 
skatteloven § 5-2, jf. § 13-1 og at John Langø ble utbyttebeskattet etter skatteloven § 10-11, jf. § 
13-1 for samme beløp med tillegg av merverdiavgift. Både Langø Service AS og John Langø ble 
dessuten ilagt tilleggsskatt og skjerpet tilleggsskatt. 
 
Langø Service AS og John Langø brakte Skatteklagenemndas vedtak inn for rettslig prøving ved 
Sør-Trøndelag tingrett. 
 
Sør-Trøndelag tingrett avsa dom 9. mai 2016 med slik domsslutning: 
 

1. Staten v/ Skatt Midt-Norge frifinnes. 
2. Langø Servise AS og John Langø betaler, en for begge og begge for en, innen 2 - to - uker 

125 906 - etthundreogtjuefemtusennihundreogseks - kroner i sakskostnader til Staten v/ Skatt 
Midt-Norge. 

 
Langø Service AS og John Langø har anket dommen til Frostating lagmannsrett. Staten ved Skatt 
Midt-Norge har tatt til motmæle i anketilsvar. 
 
Ankeforhandling ble holdt i Trondheim tinghus 12. og 13. januar 2017. Langø Service AS var 
representert ved styreleder John Langø. Langø ga partsforklaring. I tillegg ble det hørt fire vitner 
og foretatt slik dokumentasjon som rettsboken viser. 
 
Sakens bakgrunn 
Partene er enige om at tingrettens fremstilling av saken på side 2-3 i dommen er korrekt. Den 
legges derfor uprøvd til grunn av lagmannsretten, jf. tvisteloven § 29-16 annet ledd, slik: 
 

Langø Service AS ble stiftet 28. desember 1990 og registrert i enhetsregisteret 20. februar 
1995. Det fremgår av Langø Service AS sin firmaattest at selskapets vedtektsfestede formål er 
«[h]andel og drift av serviceverksted for maskiner, biler og båter, samt hva hermed står i 
forbindelse herunder deltakelse i andre selskaper ved aksjetegning eller på annen måte». 
 
Det er opplyst at Langø Service AS er 100 prosent eid av X Yachts Charter AS. X Yachts 
Charter AS er 100 prosent eid av John Langø. John Langø er styreleder og daglig leder i 
Langø Service AS og X Yachts Charter AS. 
 

interessefellesskapet mellom selskapet og eier. Skatteklagenemndas vedtak – hvor aksjeselskapet 
var uttaksbeskattet og eier utbyttebeskattet – var gyldig.  
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Det er opplyst at Langø Service AS har eid seilbåt for utleie gjennom flere år, uten å lykkes i 
dette markedet. For å avhjelpe dette vurderte selskapet i 2006/2007 å kjøpe en ny og bedre båt. 
Selskapet kjøpte etter dette en Club Swan 42 fot med navnet Lusso Lupa, som denne saken 
gjelder. Båten ble satt i bestilling i 2007 og levert i april 2008. Prisen på seilbåten var 4 221 
144 kroner, hvorav 3 600 000 kroner ble lånefinansiert. 
 
Kemneren gjennomførte bokettersyn hos Langø Service AS 15. oktober 2012. I 
bokettersynsrapporten av 8. april 2013 konkluderes det med at John Langø har hatt en 
skattepliktig fordel ved å disponere seilbåt, og at fordelen skal regnes som lønn. 
Skattekontoret sendte varsel om endring av ligning til Langø Service AS og John Langø 6. mai 
2014, der skattekontoret varslet at de mente selskapet skulle uttaksbeskattes etter skatteloven § 
5-2 og at John Langø skulle utbyttebeskattes etter skatteloven § 10-11. På vegne av begge 
skattyterne inngav advokat Tone Lillestøl merknader til varselet 28. juli og 14. august 2014. 
 
Skattekontoret fattet vedtak i endringssaker 31. oktober 2014. Inntektene til Langø Service AS 
ble førhøyet med 515 220 kroner i 2008, 733 797 kroner i 2009, 757 233 kroner i 2010, 602 
661 kroner i 2011 og 441 918 kroner i 2012, i alt 3 050 829 kroner. Inntektene til John Langø 
ble forhøyet med 557 536 kroner i 2008, 717 119 kroner 2009, 757 677 kroner i 2010, 631 275 
kroner i 2011 og 442 809 kroner i 2012, i alt 3 106 416 kroner. Inntektsøkning er noe høyere 
for John Langø enn for Langø Service AS fordi hans inntektsøkning inkluderer 
merverdiavgift. Langø Service AS og John Langø ble også ilagt tilleggsskatt med 30 prosent 
og skjerpet tilleggsskatt med 30 prosent. Det ble etterberegnet merverdiavgift med 816 333 
kroner samt ilagt tilleggsavgift på 40 prosent for Langø Service AS. Merverdiavgiftssaken er 
påklaget, avtalt stanset i påvente av avgjørelse av denne saken og således ikke del av 
søksmålet. 
 
Langø Service AS og John Langø påklaget vedtakene 28. november 2014. I vedtak av 12. juni 
2015 opprettholdt Skatteklagenemnda skattekontorets endringsvedtak i begge sakene. Saken er 
etter dette bragt inn for retten for rettslig prøving. 

 
Det er presisert for lagmannsretten at seilbåten «Lusso Lupa» ble satt i bestilling 30. desember 
2006, og at den ble levert 1. mai 2008. 
 
Størrelsen på inntektstilleggene, herunder ilagt tilleggsskatt og skjerpet tilleggsskatt, er ikke 
bestridt. Problemstillingen er om det foreligger endringsadgang i medhold av skatteloven § 13-1, 
jf. §§ 5-2 og 10-11. 
 
Langø Service AS og John Langø har i hovedtrekk anført: 
 
Tingretten har tatt korrekt rettslig utgangspunkt i spørsmålet om det foreligger virksomhet i 
skatterettslig forstand. Den har videre korrekt lagt til grunn at virksomhet med utleie av seilbåter i 
sin alminnelighet er egnet til å frembringe et overskudd. 
 
Langø Service AS' anskaffelse av «Lusso Lupa» var forretningsmessig motivert. I forkant av 
anskaffelsen ble det foretatt adekvate undersøkelser som konkluderte med at virksomheten ville 
være egnet til å gi overskudd. At anskaffelsen rent faktisk ikke ga de forventede inntektene 
skyldes plutselige og uforutsette endringer i markedet. 
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Det er ikke grunnlag for å oppstille et skjerpet krav til notoritet vedrørende motivet for 
anskaffelsen av seilbåten, slik tingretten synes å ha gjort. 
 
Tingretten har videre tatt feil når den legger til grunn at finanskrisen ikke er hovedårsaken til det 
betydelige underskuddet. I stedet konkluderte tingretten med at årsaken til manglende utleie var 
at seilbåtutleien ikke var forretningsmessig fundert, at John Langø selv stod for markedsføringen 
og at den ikke kan ha vært særlig treffende. 
 
Det er ikke bevismessig grunnlag for å konkludere med at forholdene ikke lå til rette for 
utleievirksomhet av «Lusso Lupa», slik Skatteklagenemnda og tingretten har gjort. 
 
Bevisførselen for lagmannsretten har vist at det var betydelig optimisme i markedet for 
utleievirksomhet i 2006/2007, også i Trondheim. John Langø hadde vært i markedet i mange år. 
Han hadde god kunnskap om markedet og kontakt med ledende aktører. Salg og markedsføring 
ble bedrevet gjennom nettverk, hvilket er den vanlige og best egnede måte. John Langø er en 
meget erfaren skipper. Med en ny båt med «Lusso Lupas» egenskaper var alle forutsetninger for 
å lykkes til stede. Langøs forretningsmessige vurdering på det tidspunktet kan ikke sensureres i 
ettertid. Finanskrisen gjorde at han ikke lyktes 
 
Det bestrides ikke at det foreligger interessefellesskap mellom Langø Service AS og John Langø, 
men det bestrides at inntektsreduksjonen skyldes interessefellesskapet. Anskaffelsen var 
forretningsmessig begrunnet og ville blitt gjennomført uavhengig av interessefellesskapet. 
 
Tingretten synes å ha vektlagt tre forhold ved denne vurderingen: Den faktisk realiserte utleie, 
John Langøs interesse for seiling og at utleie av seilbåt lå utenfor Langø Service AS sitt 
hovedformål. Dette innebærer feil rettsanvendelse og bevisvurdering. 
 
Det er situasjonen på anskaffelsestidspunktet som er avgjørende også ved denne vurderingen. 
Etterfølgende faktaopplysninger, for eksempel om faktisk bruk av båten, er ikke vesentlige. 
 
Selskapets formål kan ikke tillegges vekt. Det avgjørende er hvilke intensjoner Langø faktisk 
hadde. 
 
Det er lagt ned slik påstand: 
 

1. Skatteklagenemndas vedtak overfor Langø Service AS av 12.06.15 oppheves. 
2. Skatteklagenemndas vedtak overfor John Langø av 12.06.15 oppheves. 
3. Langø Service AS v/styrets leder og John Langø tilkjennes sakens omkostninger for 

tingretten og lagmannsretten. 
  
Staten ved Skatt Midt-Norge har i hovedtrekk anført: 
 
Tingrettens dom er i det vesentligste korrekt, både hva gjelder gjengivelsen av sakens faktiske 
omstendigheter og vurderingen av vilkårene for utbyttebeskatning av selskapet og 
uttaksbeskatning av John Langø. 
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Anskaffelsen og driften av seilbåten kan ikke anses som skattemessig næringsvirksomhet. Verken 
på anskaffelsestidspunktet eller senere var den påståtte utleievirksomheten objektivt sett egnet til 
å gå med overskudd. 
 
Finanskrisen var ikke avgjørende for at utleievirksomheten ikke ble lønnsom. Selskapet drev 
tilsvarende virksomhet i årene før og årene etter finanskrisen, og alltid med betydelig 
underskudd. Dette tyder på at det økonomiske resultatet av driften var underordnet. 
 
Anskaffelsen og driften av båten lå utenfor selskapets vedtektsfestede formål. 
 
Seilbåten ble anskaffet for å begrense kostnadene til John Langøs seilerinteresse. 
 
Det er lagt ned slik påstand: 
 

1. Anken forkastes. 
2. Staten v/Skatt Midt-Norge tilkjennes sakskostnader for Frostating lagmannsrett. 

  
Lagmannsretten har kommet til samme resultat som tingretten, og kan i all hovedsak slutte seg 
til tingrettens begrunnelse. Lagmannsretten vil ellers bemerke: 
 
Saken gjelder ligningen av Langø Service AS og John Langø for inntektsårene 2008-2012. De 
endelige ligningsvedtakene for begge skattesubjekter ble truffet av Skatteklagenemnda den 12. 
juni 2015, og det er disse vedtakene som er gjenstand for overprøving. 
 
Overprøvingen bygger på faktum, slik det forelå på tidspunktet for Skatteklagenemndas vedtak. 
 
Hovedspørsmålet i saken er om Langø Service AS' innkjøp og drift av seilbåten Club Swan 42 
«Lusso Lupa» er virksomhet i skatterettslig forstand, slik at kostnader forbundet med anskaffelse 
og drift av båten er fradragsberettiget, jf. skatteloven § 5-30 og § 6-1. 
 
Et annet spørsmål er om anskaffelsen av seilbåten først og fremst er begrunnet i John Langø, og 
ikke Langø Service AS' interesse. Den skattemessige konsekvensen er i så fall at selskapet 
uttaksbeskattes i medhold av skatteloven § 5-2, jf. § 13-1 og at John Langø utbyttebeskattes etter 
skatteloven § 10-11, jf. § 13-1. 
 
Spørsmålet om innkjøpet og driften av «Lusso Lupa» er virksomhet i skatterettslig forstand. 
 
Virksomhetsbegrepet er ikke nærmere definert i skatteloven. Høyesterett har i Rt-1985-319 
(Ringnesdommen) på side 323 definert virksomhet slik at den «objektivt sett må være egnet til å 
gi overskudd, om ikke i det år ligningen gjelder, så i alle fall på noe lengre sikt. Det er ikke 
tilstrekkelig at driften isolert sett gir inntekter, hvis de utgifter som pådras ved den aktivitet som 
utøves, overstiger inntektene.» Definisjonen har vært lagt til grunn ved senere retts- og 
ligningspraksis. 
 
Vurderingen av om virksomheten er egnet til å gi overskudd er objektiv. John Langøs subjektive 
forretningsmessige vurdering er altså ikke avgjørende, selv om den kan bidra til å belyse 
spørsmålet. Avgjørelsen beror på en konkret helhetsvurdering av virksomheten. 
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Lagmannsretten har på samme måte som Skatteklagenemnda og tingretten kommet til at seilbåten 
«Lusso Lupa» ikke kan anses som driftsmiddel i selskapets næring, verken ved anskaffelsen eller 
senere. 
 
Langø Service AS driver import, salg, service og vedlikehold av verkstedsutstyr til tunge 
kjøretøy, det vil si til lastebil, buss og jernbane. Kjøp av seilbåt med henblikk på utleie i 
bedriftsmarkedet er klart på siden av selskapets hovedvirksomhet. 
 
Lagmannsretten legger til grunn at utleie av seilbåt kan være egnet til å gi overskudd. Vitnene 
Arne Rathe og Thomas Nilsson har forklart at de drev utleievirksomhet i henholdsvis Trondheim 
og Oslo, og at markedet for utleie av båter til bedriftsseiling/charterseiling hadde et oppsving i 
2006/2007. På bakgrunn av vitneforklaringene legger lagmannsretten imidlertid til grunn at det er 
tale om et relativt begrenset marked, og betydelig større i Oslo og omegn enn i Trøndelag. 
 
Ved vurderingen av om utleie av seilbåten «Lusso Lupa» objektivt sett var egnet til å gi 
overskudd, er det naturlig å ta utgangspunkt i selskapets egne vurderinger og kalkyler over 
lønnsomheten da anskaffelsen av båten skjedde. Det finnes imidlertid ikke noe skriftlig materiale, 
verken styrereferat, markedsplaner, budsjett eller kalkyler, som viser selskapets 
forretningsmessige vurderinger i forkant av anskaffelsen. 
 
Anskaffelsen av båten var en stor investering (4 221 144 kroner) og medførte et høyt 
kostnadsnivå. Langø har opplyst til Skatteklagenemnda at selskapet ved anskaffelsen la til grunn 
at inntektene, budsjettert til over 1 000 000 kroner i året, ville forsvare årlige kostnader inkludert 
avskrivninger i størrelsesorden 500 000 til 800 000 kroner. De budsjetterte inntekter var betinget 
av en sponsoravtale med en hovedsponsor. 
 
Det er et faktum at det på investeringstidspunktet ikke var inngått noen avtaler, verken 
sponsoravtale eller andre avtaler, som skulle tilsi at investeringen var forretningsmessig. Utkast 
til avtaler om enkeltturer i tidsrommet 2004 - 2013 er fremlagt for lagmannsretten. Disse er ikke 
undertegnet og kan etter lagmannsrettens syn ikke tillegges nevneverdig vekt ved vurderingen av 
markedssituasjonen. Sett i lys av at Langø Service AS siden 1997 hadde drevet utleievirksomhet i 
Trondheim med en annen båt, som gikk med betydelig underskudd, finner lagmannsretten det 
overraskende at det ikke har latt seg dokumentere nærmere hvilke kalkyler selskapet foretok forut 
for investeringen. 
 
Lagmannsretten legger til grunn at Langø kjente markedet godt. Han har forklart at han mente at 
denne båten, som sammenlignet med den forrige båten var raskere, mer moderne og hadde plass 
til flere deltakere innvendig, ville møte etterspørselen i markedet. Langø kontaktet Stein Ola 
Haug, som var ansvarlig for sponsormidler i Nordea, og diskuterte blant annet mulighetene for et 
fremtidig engasjement. Han var videre i diskusjon med flere mulige sponsorer, herunder 
oljeselskapet EMGS AS og Taubåtkompaniet. Det er imidlertid ikke nok for å sannsynliggjøre at 
det er tale om virksomhet at Langø selv hadde stor tro på at utleievirksomhet med båten «Lusso 
Lupa» ville gå med overskudd. 
 
Det faktiske regnskapsresultatet for inntektsårene 2008 - 2012 er relevant i mangel av 
dokumentasjon som kan underbygge den forretningsmessige vurderingen Langø hevder ble 
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foretatt. Av bokettersynsrapporten fra april 2013 fremkommer at utleievirksomheten gikk med 
underskudd i hele perioden 2008 - 2012. Følgende tabell (inntatt i Skatteklagenemndas vedtak 
mot Langø Service AS på side 9) viser det beregnede resultatet av utleievirksomheten i perioden: 
 
År 2008 2009 2010 2011 2012 Sum 
Ekstern utleie 50 000 17 500 64 600 135 000 74 897 341 997 
Utleie John 
Langø 135 000 40 000 0 21 000 0 196 000 

Sum utleie 185 000 57 500 64 600 156 000 74 897 537 997 
Kostnader – 
båt 225 885 176 588 276 193 280 925 99 427 1 059 018 

Avskrivninger 
båt 115 230 172 884 261 156 266 382 271 608 1 087 260 

Avskrivninger 
seil 62 786 189 578 101 226 33 248 0 386 878 

Samlede 
kostnader 403 901 539 050 638 615 580 555 371 035 2 533 156 

Renter på lån 241 521 203 196 149 530 140 432 113 672 848 351 
Netto 
underskudd 460 422 684 716 723 545 564 987 409 810 2 843 510 

 
I oversikten er lønnsutgifter til John Langø ikke tatt med. Lagmannsretten legger til grunn at han 
har lagt ned en betydelig arbeidsinnsats i driften av båten. Underskuddet ville følgelig blitt større 
om disse utgiftene ble tatt med. Netto inntekter på utleie av lokaler på Skansen, som Langø 
mener skulle vært tatt med, utgjør 458 499 kroner i perioden. Under enhver omstendighet er det 
etter lagmannsrettens syn tale om et så betydelig underskudd knyttet til utleie av «Lusso Lupa» at 
forholdene ikke på noe tidspunkt kan sies å ha ligget til rette for en slik utleievirksomhet i 
økonomisk forstand. 
 
Lagmannsretten er enig i at finanskrisen hadde innvirkning på størrelsen på utleieinntektene. På 
bakgrunn av bevisførselen legges det til grunn at utleiemarkedet for seilbåter endret seg og at 
omsetningen gikk ned under finanskrisen. Langø kan likevel ikke høres med at det var 
finanskrisen alene som gjorde at man ikke lyktes. 
 
Utleievirksomheten som Langø Service AS bedrev gikk ikke på noe tidspunkt med overskudd. 
Det er dokumentert at fra 2005 og til dags dato er det tale om betydelig underskudd. Utleien, 
riktignok av den forrige båten, resulterte altså i underskudd også i den perioden hvor Langø har 
anført at det var betydelig optimisme i markedet, i 2006-2007. 
 
John Langø har bedrevet markedsføring selv, hovedsakelig ved korrespondanse i eget nettverk. 
Selv om det legges til grunn at dette er den vanlige måten å drive markedsføring på, har den ikke 
medført utleie i samsvar med de anførte forventningene. Langø Service AS gjorde ingen 
nevneverdige tiltak for å begrense tapet som følge av finanskrisen, verken markedsføringsmessig 
eller annet. Båten er fortsatt i selskapet selv om driften av den har påført selskapet betydelig tap i 
over 12 år. Lagmannsretten viser videre til at Langøs egen bruk av båten utgjorde en betydelig 
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del av omsetningen i 2008 og 2009. Disse forhold tyder etter lagmannsrettens vurdering på at det 
økonomiske resultatet av seilbåtutleien ikke var det overordnede målet med anskaffelsen. 
 
Etter en samlet vurdering finner lagmannsretten det klart at utleien av «Lusso Lupa» ikke 
oppfyller kravet til næringsvirksomhet i skattemessig forstand. Seilbåtutleien var ikke egnet til å 
gå med overskudd, verken på oppstartstidspunktet eller på lengre sikt. Langø Service AS har 
derfor ikke fradragsrett for underskuddet, jf. skatteloven § 6-1. Skatteklagenemndas vedtak på 
dette punkt er gyldig. 
 
Spørsmålet om «Lusso Lupa» er anskaffet i næringsinteresse eller i John Langøs private 
interesse. 
 
Det er ikke bestridt i saken at det foreligger et interessefellesskap mellom Langø Service AS og 
John Langø privat. Som redegjort for innledningsvis, eier John Langø Langø Service AS 
gjennom det heleide selskapet X Yachts Charter AS. Han er styreleder og daglig leder i begge 
selskaper. 
 
Det er videre ikke bestridt at Langø Service AS har lidt inntektstap som følge av båtkjøpet. 
Spørsmålet er om det er årsakssammenheng mellom inntektstapet og interessefellesskapet. 
 
Det må da vurderes om kjøpet av båten kan betraktes som en normal forretningsmessig 
disposisjon uavhengig av Langøs egne interesser, jf. Rt-2014-614 (Elyseé AS). 
 
Lagmannsretten anser at John Langøs interesse for seiling har vært den avgjørende motivasjonen 
for kjøpet av «Lusso Lupa». Vurderingene ovenfor underbygger denne konklusjonen. Manglende 
skriftlig materiale som viser selskapsinteressen og store underskudd fra utleievirksomheten over 
år uten iverksetting av nevneverdige tiltak, viser at det økonomiske resultatet var underordnet for 
selskapet. 
 
Langøs erfaring og kyndighet som seiler er vel dokumentert. Det er utelukkende han som har 
drevet med seilingen for selskapet. Langø har anført at størrelse og komfort var avgjørende for 
markedsverdien. Til dette bemerker lagmannsretten at bevisførselen om markedet den gang ikke 
underbygger anførselen. For Langø selv, som regattaseiler, antar lagmannsretten at båtens 
beskaffenhet var viktigere. Ved privat bruk av båten har Langø betalt markedsleie, men dette 
endrer ikke lagmannsrettens oppfatning av hva som var hovedmotivasjonen for anskaffelsen, 
nemlig Langøs egen interesse. 
 
Lagmannsretten konkluderer med at det er årsakssammenheng mellom selskapets inntektstap og 
interessefellesskapet mellom Langø Service AS og John Langø. Konsekvensen er at selskapet 
uttaksbeskattes i medhold av skatteloven § 5-2, jf. § 13-1 og at John Langø utbyttebeskattes etter 
skatteloven § 10-11, jf. § 13-1. Skatteklagenemndas vedtak er gyldige også på dette punkt. 
 
Anken forkastes. 
 
Sakskostnader 
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Anken har ikke ført frem. I samsvar med hovedregelen i tvisteloven § 20-2 første ledd tilkjennes 
staten sakskostnader for lagmannsretten. Det foreligger ikke tilstrekkelig grunn for å gjøre 
unntak. 
 
Advokat Ustgård har lagt frem kostnadsoppgave på 125 000 kroner inkludert merverdiavgift. 
Hele beløpet er salær. Oppgaven legges til grunn og beløpet tilkjennes som nødvendige utgifter 
med ankesaken. 
 
Dommen er enstemmig. 
 
 

Domsslutning 
 

1. Anken forkastes. 
2. I sakskostnader for lagmannsretten betaler Langø Service AS og John Langø in solidum 125 

000 - etthundreogtjuefemtusen - kroner til Staten ved Skatt Midt-Norge innen 2 - to - uker fra 
forkynnelsen av dommen.  
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 Tingrettsdommer 
 
SkN 17-006 Spørsmål om opphør av skatteplikt som bosatt 
 
Lovstoff: Skatteloven § 2-1. 
Oslo tingrett: Dom av 16. januar 2017, sak nr.: 16-113376TVI-OTIR/04 
Dommer: Dommerfullmektig Pål Grøndalen Palmer 
  
Parter: Ida Pernille Braathen og Peer Georg Braathen (advokat Martin Wikborg) mot Staten 
v/skatt øst (advokat Tolle Stabell v/advokatfullmektig Anne Dalheim Jacobsen). 
 

 
Saken gjelder gyldigheten av vedtak etter krav om opphør av norsk bostedsbeskatning i henhold 
til skatteloven § 2-1 tredje ledd. Det sentrale spørsmål i saken er om skatteloven § 2-1 fjerde ledd 
kan tolkes utvidende, slik at også foreldre anses som "nærstående" til sine mindreårige barn ved 
vurderingen av om vilkårene for skattemessig utflytting er oppfylt. 
 
Fremstilling av saken 
Saksøkerne, Ida Pernille Braathen og Peer George Braathen, er søsken. Ida Pernille Braathen er 
født 17. mai 1994 i Norge, og Peer George Braathen er født 21. februar 2000 i Storbritannia. 
Under oppveksten har de bodd lengre perioder i utlandet sammen med sine foreldre, Per Georg 
Braathen og Ellen Berg Braathen. 
 
Familien bodde i utlandet fra 1998 til 2006. Den siste perioden familien bodde i Norge, var 
mellom 2006 og 2009. I september 2009 flyttet familien fra Norge til Storbritannia. Ida Pernille 
Braathen var da 15 år gammel, og Peer George Braathen var 9 år gammel. Selv om de bodde i 
utlandet, beholdt foreldrene boligen i Abbedisvingen 4 i Oslo frem til denne ble solgt den 11. 
september 2013. De har derfor vært skattemessig ansett som bosatt i riket også etter utflyttingen. 
 
Det er enighet om at saksøkerne etter utflyttingen har oppholdt seg i Norge i mindre enn 61 dager 
hvert år. 
 

Sammendrag: Saken gjaldt gyldigheten av vedtak etter krav om opphør av norsk 
bostedsbeskatning i henhold til skatteloven § 2-1 tredje ledd. Det sentrale spørsmål i saken var 
om skatteloven § 2-1 fjerde ledd kunne tolkes utvidende, slik at også foreldre skal anses som 
«nærstående» til sine mindreårige barn ved vurderingen av om vilkårene for skattemessig 
utflytting er oppfylt. Tingretten la til grunn at legalitetsprinsippet ikke stenger for at andre 
rettskildefaktorer enn ordlyden kan tillegges vekt ved tolkingen av «nærstående»-begrepet i 
skatteloven § 2-1 fjerde ledd.  Regelens formål og hensynet til konsekvens og sammenheng i 
regelverket tilsa at mindreårige barns foreldre anses som nærstående i relasjon til skatteloven § 2-
1 tredje ledd, slik skatteklagenemnda hadde lagt til grunn i sine to vedtak. Staten ble frifunnet.  
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Ida Pernille Braathen ble lignet sammen med sin mor frem til 2010, da hun fylte 16 år, jf. 
skatteloven § 2-14. De ble ansett som skattemessig bosatt i Norge etter norsk intern rett, men 
regnet som bosatt i Storbritannia etter skatteavtalen mellom Norge og Storbritannia. For 
inntektsårene 2011-2013 ble Ida Pernille Braathen lignet som skattemessig bosatt i Norge i 
henhold til norsk intern rett, selv om hun bodde i utlandet. I ligningen for 2013 ble det fastsatt en 
alminnelig inntekt på 5 650 769 kroner, og null i netto formue. For øvrig har inntekt og formue 
vært satt til null i de angjeldende år. Inntekten i 2013 skriver seg fra aksjeutbytte. 
 
Peer George Braathen ble lignet sammen med sin mor til og med inntektsåret 2013, ettersom han 
var under 16 år gammel, jf. skatteloven § 2-14. Det foreligger derfor ikke skatteoppgjør for Peer 
George Braathen for inntektsårene 2009-2013. Hans mor ble imidlertid i likhet med Ida Pernille 
Braathen lignet med en alminnelig inntekt på 5 650 769 kroner i 2013, som skriver seg fra 
aksjeutbytte til Peer George Braathen. 
 
Ved to brev av 8. desember 2014 påklagde advokat Martin Wikborg ligningene på vegne av 
saksøkerne. Det ble bedt om at saksøkerne skulle slettes fra det norske skattemanntallet med 
virkning fra 31. desember 2009, fordi de fra dette tidspunkt måtte anses som skattemessig 
utflyttet etter skatteloven § 2-1 tredje ledd. Det ble anført at saksøkernes foreldre ikke omfattes 
av definisjonen av nærstående i skatteloven § 2-1 fjerde ledd. For Ida Pernille Braathen ble det 
subsidiært gjort gjeldende at hun måtte anses skattemessig emigrert fra 31. desember 2012. 
 
Skattekontoret fattet vedtak i de to sakene den 30. april 2015. For Ida Pernille Braathen fastholdt 
skattekontoret ligningene for 2011-2013. For Peer George Braathens del kom skattekontoret til at 
skatteplikten til Norge som bosatt etter skatteloven § 2-1 anses opphørt fra og med 12. september 
2013, da han på utflyttingstidspunktet ikke hadde vært bosatt i Norge i mer enn 10 år, jf. 
bestemmelsens tredje ledd bokstav b. 
 
Saksøkerne påklaget vedtakene. 
 
Etter innstilling fra skattekontoret fattet skatteklagenemnda den 3. februar 2016 følgende vedtak 
vedrørende Peer George Braathen: 
 

"Inntektsårene 2009-2012: Ligningen fastholdes. 
Inntektsåret 2013: Skatteplikten til Norge opphører fra og med 12.09.2013." 

 
Den 27. april 2016 fattet skatteklagenemnda vedtak vedrørende Ida Pernille Braathen. Vedtaket 
ble fattet under dissens. Av saksprotokollen fremgår følgende: 
 

"Skatteklagenemndas behandling av saken: 
Skattekontorets innstilling var forelagt medlemmene i skatteklagenemnda avdeling 8 hvor 
nemndsmedlem Ingrid Oddveig Tveit hadde dissentert. Saken ble derfor forelagt utvidet 
avdeling for avgjørelse. 
 
Etter nærmere gjennomgang og diskusjon av saken i møtet sluttet skatteklagenemndas flertall, 
dvs. medlemmene Leif Villars-Dahl, Anders Røberg-Larsen, Harald Andris Hamre og Ernest 
Tell seg til skattekontorets innstilling og fattet følgende vedtak: 
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'Inntektsåret 2011: Likningen fastholdes  
Inntektsåret 2012: Likningen fastholdes  
Inntektsåret 2013: Likningen fastholdes' 
 
Mindretallet, dvs. medlemmet Ingrid Oddveig Tveit, mente at skattyter ikke skulle skattlegges 
i Norge for de angjeldende inntektsår og ga følgende begrunnelse for sin dissens: 
 
'Skattyter hadde ved siste utflytting til Storbritannia i 2009 ikke vært bosatt sammenlagt i 10 år 
i Norge i løpet av sitt liv. Hun kan dermed ikke anses skattepliktig til Norge i medhold av 
skattel. § 2-1, 3b. 
 
Skattyter eier/disponerer ikke eiendom i Norge og kan heller ikke identifiseres med foreldrene 
og disses eierskap til bolig. Kretsen av 'nærstående' er definert i skattel. § 2-1, 4 og kan ikke 
uten videre omfattes til å gjelde barn, selv om disse er mindreårige.'" 

 
I begge vedtakene la skatteklagenemnda til grunn at saksøkernes foreldre var å anse som 
"nærstående" i relasjon til bestemmelsen i skatteloven § 2-1 tredje ledd. Bosted kunne derfor ikke 
anses skattemessig opphørt så lenge foreldrene disponerte bolig i riket. 
  
Ved felles stevning av 6. juli 2016 tok advokat Martin Wikborg på vegne av Ida Pernille 
Braathen og Peer George Braathen ut søksmål mot staten v/ Skatt øst. Det ble i stevningen 
nedlagt påstand om at skatteklagenemndas to vedtak er ugyldige, samt at det ved ligningen for 
Ida Pernille Braathen skal legges til grunn at hun anses skattemessig utflyttet fra 31. desember 
2012, og for Peer George Braathen at han anses skattemessig utflyttet fra 31. desember 2009. 
 
Staten, representert ved advokatfullmektig Anne Dalheim Jacobsen hos Regjeringsadvokaten, 
innga tilsvar 16. september 2016 og påstod seg frifunnet. 
 
Søksmålene ble forent til felles behandling. Hovedforhandling ble holdt 14. desember 2016 i 
Oslo tingrett. Ida Pernille Braathen møtte og ga forklaring. Per Georg Braathen møtte som 
stedfortreder for Peer George Braathen som fortsatt er mindreårig, og ga forklaring som vitne. 
Det ble ellers foretatt slik bevisførsel som fremgår av rettsboken. 
 
Saksøkerne, Ida Pernille Braathen og Peer George Braathen, har i korte trekk gjort 
gjeldende: 
Skatteklagenemnda har lagt til grunn feil lovanvendelse når den har kommet til at saksøkernes 
foreldre regnes som "nærstående" i relasjon til skatteloven § 2-1 tredje ledd. Begrepet 
"nærstående" er uttømmende definert i skatteloven § 2-1 fjerde ledd, og omfatter kun "en persons 
ektefelle, samboer eller mindreårige barn". Denne legaldefinisjonen må anvendes etter sin ordlyd, 
og omfatter ikke foreldre. 
 
Det vil stride mot legalitetsprinsippet dersom bestemmelsen utvides til også å omfatte "foreldre 
til mindreårige barn", slik staten har gjort. Legalitetsprinsippet må følges også i skatteretten. 
 
Dette syn underbygges av at loven er av nyere dato og at lovens ordlyd er helt klar. Det er ikke 
noe i forarbeidene som indikerer at lovgiver har ment å inkludere "foreldre til mindreårige barn" i 
definisjonen, og det er ikke noen rettspraksis eller annen praksis som støtter saksøktes 
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fortolkning. Juridisk teori støtter opp om saksøkernes anførsel om at legaldefinisjonen av 
"nærstående" er uttømmende, noe som også underbygges av hvordan begrepet er definert i andre 
relevante bestemmelser. Videre gir verken hensynet til å unngå omgåelse eller 
formålsbetraktninger støtte for statens lovforståelse. Rimelighetshensyn taler dessuten også for at 
statens lovforståelse er uriktig. 
 
Dersom staten vil fravike ordlyden må dette bero på de ulovfestede gjennomskjæringsreglene. 
Dette er imidlertid ikke påberopt i denne saken, og det er heller ikke grunnlag for å anvende disse 
reglene. 
 
Dette innebærer at ingen av saksøkernes "nærstående" har "disponert bolig i riket" etter 2009, jf. 
skatteloven § 2-1 tredje ledd. 
  
Peer George Braathen hadde bodd i Norge i under ti år, og må derfor anses skattemessig utflyttet 
fra 31. desember 2009, jf. skatteloven § 2-1 tredje ledd bokstav a. Følgen av dette er at 
skatteklagenemndas vedtak av 3. februar 2016 må kjennes ugyldig i sin helhet. Ved ny ligning av 
hans inntekt og formue, som er medtatt i ligningen av moren, må det legges til grunn at han anses 
skattemessig utflyttet fra 31. desember 2009. 
 
Det erkjennes at Ida Pernille Braathen i relasjon til skatteloven § 2-1 tredje ledd bokstav b har 
vært bosatt i riket i mer enn ti år. Hun må imidlertid anses skattemessig utflyttet fra 
31.desember 2012, som er utløpet av det tredje inntektsåret etter det inntektsår hun tok slikt fast 
opphold i utlandet. Skatteklagenemndas vedtak av 27. april 2016 må derfor kjennes ugyldig for 
så vidt gjelder ligningen for 2013. Ved ny ligning av hennes inntekt og formue må det legges til 
grunn at hun anses skattemessig utflyttet fra 31. desember 2012. 
 
Ida Pernille Braathen nedla slik påstand: 
 

1. Skatteklagenemndas vedtak av 27. april 2016 kjennes ugyldig for så vidt angår ligningen 
for 2013. Ved ny ligning av Ida Pernille Braathens inntekt og formue skal det legges til 
grunn at hun anses skattemessig utflyttet fra 31. desember 2012. 

 
2.  Skatt Øst v/ Staten dømmes til å erstatte Ida Pernille Braathens saksomkostninger for 

tingretten inklusiv merverdiavgift, med tillegg av lovens forsinkelsesrente fra dommens 
forfallstidspunkt til betaling skjer. 

 
Peer George Braathen nedla slik påstand: 
 

1. Skatteklagenemndas vedtak av 3. februar 2016 kjennes ugyldig i sin helhet. Ved ny 
ligning av Peer George Braathens inntekt og formue, som er medtatt i ligningen av moren, 
Ellen Berg Braathen, skal det legges til grunn at han anses skattemessig utflyttet fra 31. 
desember 2009. 

 
2.    Skatt Øst v/ Staten dømmes til å erstatte Peer George Braathens saksomkostninger for 

tingretten inklusiv merverdiavgift, med tillegg av lovens forsinkelsesrente fra dommens 
forfallstidspunkt til betaling skjer 

 



Skattenytt nr. 1/2017 

115 
 

Saksøkte, staten v/ Skatt øst, har i korte trekk gjort gjeldende: 
Det bestrides at skatteklagenemndas to vedtak er ugyldige. Vedtakene bygger på korrekt faktum 
og rettsanvendelse. 
 
Ordlyden i skatteloven § 2-1 fjerde ledd stenger ikke for å innfortolke foreldre som mindreårige 
barns "nærstående". Lovgiver har identifisert flere nære relasjoner der omgåelseshensyn taler for 
at visse personer blir identifisert med hverandre. Forholdet mellom foreldre og barn er allerede 
identifisert av lovgiver, men da slik at det er tatt høyde for de mest praktiske tilfellene der en av 
foreldrene krever seg skattemessig utflyttet. 
 
Hensynet til omgåelse av regelverket tilsier imidlertid at foreldrene også må anses som 
mindreårige barns "nærstående" der det er barna som krever skattemessig utflytting. Staten finner 
støtte for sitt syn i lovens ordlyd, forarbeidene, praksis og i sammenhengen i regelverket. 
 
En slik fortolkning er ikke i strid med legalitetsprinsippet. Det gjelder ikke et strengt 
bokstavfortolkningsprinsippet i norsk skatterett. 
 
Ettersom foreldre skal anses som "nærstående" i relasjon til mindreårige barn som flytter ut, jf. 
skatteloven § 2-1 tredje ledd, vil Peer George Braathen tidligst anses å oppfylle lovens vilkår da 
foreldrenes bolig ble solgt i 2013. Ida Pernille Braathen fylte 18 år i mai 2012, og var da ikke 
lenger mindreårig. For henne vil derfor dette tidspunktet være avgjørende for beregningen av tre-
årsregelen i skatteloven § 2-1 tredje ledd bokstav b, som gjelder fordi hun skattemessig hadde 
bodd i Norge i mer enn ti år. 
 
Staten v/ Skatt øst nedla slik påstand: 
 

1. Staten v/ Skatt øst frifinnes. 
2. Staten v/ Skatt øst tilkjennes sakskostnader. 

 
Rettens vurdering 
Saken gjelder spørsmål om opphør av skatteplikt til Norge etter skatteloven § 2-1 tredje ledd. 
Partene er uenige i fra hvilket tidspunkt saksøkerne skal anses skattemessig utflyttet fra Norge. 
 
Retten skal ta stilling til om skatteklagenemndas vedtak av henholdsvis 3. februar 2016 og 
27. april 2016 skal kjennes ugyldig, og om det ved ny ligning skal legges til grunn et annet 
tidspunkt for skattemessig utflytting. Det er skatteklagenemndas rettsanvendelse som angripes, 
og retten har full adgang til å prøve denne. 
 
Skatteloven § 2-1 omhandler skattemessig bosted, og bestemmelsens første ledd fastslår som et 
utgangspunkt at enhver som er "bosatt i riket" har skatteplikt. Denne alminnelige skatteplikten 
gjelder all formue og inntekt både i Norge og i utlandet. En skattyter kan internrettslig anses som 
bosatt i flere land, men fordelingen av skatteplikten vil da som regel fastslås etter gjeldende 
skatteavtaler. Eksempelvis gjelder en slik skatteavtale mellom Norge og Storbritannia. Dersom en 
skattyter etter norsk skattelovgivning anses skattemessig utflyttet fra Norge, vil han eller hun 
imidlertid ikke lenger ha alminnelig skatteplikt til Norge, men vil etter forholdene kunne ha en 
begrenset skatteplikt etter skatteloven § 2-3. 
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I vår sak er det opplyst at en skattemessig utflytting vil få betydning for hvilken skattesats som 
skal anvendes på aksjeutbyttet saksøkerne er lignet for i inntektsåret 2013, ved at denne må settes 
ned fra 28 % til 25 % dersom saksøkerne får medhold. For hver av saksøkerne vil dette innebære 
en redusert skatt på 169 523 kroner i 2013. Saken vil indirekte også kunne ha betydning for 
ligningen i senere år. 
 
Tidspunktet for når en skattyter skal anses som skattemessig utflyttet fra riket er regulert i 
§ 2-1 tredje ledd, som har følgende ordlyd: 
 

"a. For person som tar fast opphold i utlandet, opphører bostedet i riket for det inntektsår det 
godtgjøres at personen ikke har oppholdt seg i riket i en eller flere perioder som overstiger 61 
dager i inntektsåret og at personen eller dennes nærstående ikke har disponert bolig i riket. 
Bostedet opphører uansett ikke før det tidspunkt personen eller dennes nærstående ikke lenger 
disponerer bolig i riket. 
 
b. For person som har vært bosatt i riket i minst ti år før det inntektsår vedkommende tar fast 
opphold i utlandet, opphører bosted i riket etter utløpet av det tredje inntektsåret etter det 
inntektsår vedkommende tar slikt fast opphold i utlandet, men bare hvis det for hvert av de tre 
inntektsårene godtgjøres at personen ikke har oppholdt seg i riket i en eller flere perioder som 
overstiger 61 dager i inntektsåret og at personen eller dennes nærstående ikke har disponert 
bolig i riket." 

 
Som det fremgår må tre vilkår være oppfylt for opphør av skatteplikt på grunnlag av bosted; (1) 
skattyter må ta "fast opphold i utlandet", (2) skattyter må ikke oppholde seg i Norge i mer enn 61 
dager i løpet av inntektsåret, i en eller flere perioder, og (3) skattyter eller dennes "nærstående" 
må ikke ha "disponert bolig i riket". Bestemmelsen gjør et skille mellom skattytere med ulik 
botid i Norge. Dersom skattyteren har vært bosatt i Norge i minst ti år før utflytting, opphører 
bosted i riket først etter utløpet av det tredje inntektsåret etter det inntektsåret vedkommende tar 
fast opphold i utlandet, jf. bokstav b. 
 
Partene i vår sak er enige om de faktiske forhold. Herunder er det ikke omstridt at saksøkerne har 
tatt fast opphold i utlandet fra september 2009 da de flyttet ut av Norge sammen med sine 
foreldre, og at de etter dette ikke har oppholdt seg i Norge i mer enn 61 dager i løpet av det 
enkelte inntektsår. De har ikke selv disponert bolig i Norge, men det er ikke omtvistet at 
saksøkernes foreldre disponerte bolig i Norge frem til denne ble solgt i september 2013. I den 
forbindelse finner retten grunn til å nevne at saksøkerne under hovedforhandlingen har lagt 
betydelig vekt på at de ikke fikk benytte boligen i Norge på egenhånd, hvilket for øvrig heller 
ikke er bestridt fra statens side. Til dette skal bemerkes at skatteloven § 2-1 tredje ledd ikke setter 
som vilkår at skattyteren selv skal disponere boligen. Det er tilstrekkelig at noen av saksøkernes 
"nærstående" disponerer bolig i riket. 
 
For Ida Pernille Braathens vedkommende er det i anledning søksmålet også erkjent at hun 
skattemessig hadde vært bosatt i Norge i mer enn ti år før utflytting, slik at tre-årsregelen i 
skatteloven § 2-1 tredje ledd bokstav b gjelder. For Peer George Braathen kommer derimot 
bestemmelsens bokstav a til anvendelse, ettersom han uansett var under ti år gammel da han 
flyttet ut av landet. 
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Det avgjørende for når saksøkerne anses skattemessig utflyttet er etter dette om noen av 
saksøkernes "nærstående" har "disponert bolig i riket". Begrepet "nærstående" er i skatteloven § 
2-1 fjerde ledd definert som følger: 
 

"Med nærstående menes en persons ektefelle, samboer eller mindreårige barn." 
 
Som det fremgår, omfattes ikke en persons "foreldre" direkte av ordlyden. Etter ordlyden vil 
dermed ikke det forhold at saksøkernes foreldre disponerte bolig i Norge begrunne at saksøkerne 
ikke anses skattemessig utflyttet. Skatteklagenemnda har i sine vedtak likevel lagt til grunn at 
saksøkernes foreldre må anses som "nærstående", og at det forhold at foreldrene disponerte bolig 
i Norge frem til september 2013 således stenger for at saksøkerne kan anses skattemessig utflyttet 
før dette tidspunkt. Saksøkerne mener på sin side at bestemmelsen må forstås etter sin ordlyd. 
 
Problemstillingen retten må ta stilling til er følgelig om skatteloven § 2-1 fjerde ledd kan tolkes 
utvidende, slik at også foreldre anses som "nærstående" til sine mindreårige barn ved vurderingen 
av om vilkårene for skattemessig utflytting er oppfylt. 
 
Saksøkerne har gjort gjeldende at det gjelder et strengt legalitetsprinsipp innen denne delen av 
skatteretten, og at dette stenger for at andre subjekter enn de som uttrykkelig er nevnt i 
skatteloven § 2-1 fjerde ledd anses som "nærstående". Retten ser først nærmere på denne 
anførselen. 
 
Legalitetsprinsippet innebærer at myndighetenes inngrep overfor borgerne må ha hjemmel i lov. 
Legalitetsprinsippet hvilte tidligere på ulovfestet rett, men er nå stadfestet i Grunnloven § 113. 
Legalitetsprinsippet er imidlertid relativt, og retten finner det klart at det på skatterettens område 
ikke kan innebære at det må legges til grunn et rent bokstavfortolkningsprinsipp. Det vises til Rt-
2014-1281 avsnitt 47-48, hvor Høyesterett uttalte: 
 

"(47) Den ankende part har anført at det innenfor skatte- og avgiftsretten gjelder et strengt 
legalitetsprinsipp, og at en eventuell tolkningstvil må lede til avgiftsfritak. Det er vist til 
Borgarting lagmannsretts dommer av 25. september 2013, 16. januar 2014 og 11. mars 2014, 
som igjen blant annet viser til en uttalelse fra mindretallet i Rt-1983-243 på side 247. 
 
(48) Det gjelder imidlertid ikke et slikt eget rettskildemessig tolkningsprinsipp innen skatte- 
og avgiftsretten. Legalitetsprinsippet får anvendelse generelt der staten gjør inngrep overfor 
den enkelte, og krever hjemmel i lov, jf. Grunnloven § 113. Det innebærer at lovens ordlyd 
står sentralt ved tolkningen. Men tolkningstvil må løses ut fra hva som er best i samsvar med 
en avveining av samtlige rettskildefaktorer og som sikrer tilstrekkelig klarhet og forutsigbarhet 
for borgerne. Et prinsipp om at tolkningstvil i en sak skal løses i borgernes favør, vil lett kunne 
slå ut motsatt for andre avgiftspliktige i andre sammenhenger, og er neppe egnet som noen god 
rettesnor. […]" 

 
Også eldre Høyesterettspraksis underbygger at andre rettskildefaktorer enn ordlyden må tillegges 
vekt. Det vises blant annet til Rt-1970-417 (Derros) og Rt-1977-566 (Winther). 
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At det ikke gjelder et strengt legalitetsprinsipp i skatteretten støttes også av juridisk teori. Det 
vises særlig til Zimmer, "Lærebok i skatterett", 7. utgave (2014), side 49, og Zimmer m.fl., 
"Bedrift, selskap og skatt", 6. utgave (2014), side 44-45. Sistnevnte sted uttales det: 
 

"Skreven rett, og særlig formelle lover, står etter dette sentralt i skatteretten, og prinsippene for 
lovtolking er derfor viktige. Selv om legalitetsprinsippet gjelder og skattlegging ikke sjelden 
(og med rette) kan oppleves som et betydelig inngrep, kan man ikke si at Høyesterett har lagt 
til grunn noe strengt legalitetsprinsipp i skatteretten. Noen bokstavfortolking er det overhodet 
ikke tale om. Annet kildemateriale – typisk forarbeider og praksis – må trekkes inn for 
konklusjoner kan trekkes, og stor betydning har hensynet til konsekvens og sammenheng i 
regelverket, herunder hva som følger av reglenes indre logikk." 

 
Retten bemerker for øvrig at eksistensen av den ulovfestede omgåelsesnormen, som er utviklet 
gjennom rettspraksis og juridisk teori, også tydelig viser at det ikke gjelder et strengt 
legalitetsprinsipp i skatteretten. 
 
Saksøkerne har vist til flere avgjørelser fra Høyesterett som det anføres at slår fast at 
legalitetsprinsippet gjelder i skatteretten når spørsmålet gjelder skatteplikt. Slik anførselen er 
formulert, finner retten grunn til å bemerke at det er på det rene at legalitetsprinsippet gjelder 
innen skatteretten, som innen andre deler av forvaltningen, men at det nærmere innholdet i 
prinsippet er relativt etter hvilket inngrep det er snakk om å gjøre overfor den enkelte. Etter det 
retten kan se, gir ikke de påberopte avgjørelsene uttrykk for annet enn utgangspunktet om at 
legalitetsprinsippet gjelder, og at hensynet til forutberegnelighet setter grenser for hvor langt man 
kan gå i å innfortolke en hjemmel når lovens ordlyd er taus. Ettersom avgjørelsene er tillagt stor 
vekt fra saksøkernes side, vil retten likevel gi noen nærmere kommentarer til disse. 
 
For det første har saksøkerne vist til Rt-1990-1293 (Ytterbøe). Saken gjaldt tolkningen av en nå 
opphevet lovbestemmelse som ga adgang til utsettelse av skatteplikt, nærmere bestemt spørsmål 
om avsetning til såkalt konsolideringsfond skulle tilbakeføres til beskatning. Etter loven skulle 
slik tilbakeføring skje ved "opphør av næringsvirksomhet", og spørsmålet for Høyesterett var 
hvordan begrepet "næringsvirksomhet" skulle forstås. Høyesterett kom til at begrepet måtte 
gjelde opphør av all næringsvirksomhet for vedkommende, ikke bare opphør av 
næringsvirksomhet med ansatte. Høyesterett fremhevet blant annet hensynet til 
forutberegnelighet på skatterettens område: 
 

"Den lovforståelse som staten hevder, er således verken i loven eller dens forarbeider kommet 
til uttrykk med den klarhet som må kreves for at skattyterne skal kunne innrette seg etter 
regelverket. At hensynet til forutberegnelighet på skatterettens område må tillegges betydelig 
vekt, er kommet til uttrykk både i rettspraksis og i teori. […]" 

 
Etter rettens syn kan imidlertid avgjørelsen ikke tas til inntekt for at det gjelder et 
bokstavfortolkningsprinsipp i skatteretten, og især ikke at skatteloven § 2-1 fjerde ledd må forstås 
utelukkende etter sin ordlyd. Det bemerkes at rettskildebildet i Ytterbøe-dommen var mer 
sammensatt, idet Høyesterett foruten lovens ordlyd også la vekt på uttalelser i forarbeidene, 
sammenhengen med øvrige bestemmelser og en uttalelse fra Skattedirektoratet som også støtte 
skattyterens syn. Det var mot dette rettskildebildet at hensynet til forutberegnelighet stengte for 
skatteplikt. 
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Med henvisning til Ytterbøe-dommen viste Høyesterett også i Rt-2005-577 (Baker Hughes) til at 
"hensynet til forutberegnelighet setter likevel grenser for hvor langt man kan gå i å anse at det 
foreligger hjemmel på grunnlag av andre rettskilder når lovteksten etterlater tvil eller som her, er 
taus". En skattyter må "i rimelig utstrekning" kunne forutse sin rettsstilling. Dommen gir for 
øvrig uttrykk for at legalitetsprinsippet "ikke står like sterkt når det gjelder periodisering av 
kostnader som når det gjelder skatteplikt", se avsnitt 34. Sett hen til det øvrige rettskildebildet 
kan retten imidlertid ikke se at denne uttalelsen underbygger at man ved ileggelse av skatteplikt – 
som i vår sak – utelukkende må forholde seg til ordlyden i bestemmelsen. 
 
Saksøkerne har videre vist til Rt-2015-1360 (Odfjell Rig) avsnitt 74, hvor Høyesteretts flertall i et 
obiter dictum fant at en innskrenkende tolkning av "den klare ordlyden i fritaksregelen" i 
skatteloven § 2-34 ut fra slutninger i forarbeidene ville være uforenlig med legalitetsprinsippet. 
Saksøkerne har anført at det også i vår sak er snakk om en klar ordlyd i bestemmelsen, og at 
konstatering av skatteplikt derfor er i strid med legalitetsprinsippet. Retten kan imidlertid ikke se 
at dommen gir uttrykk for et skjerpet legalitetsprinsipp. Tvert imot fremgår det av dommen at 
lovens ordlyd må tolkes i lys av andre rettskilder. Etter rettens syn kan heller ikke den aktuelle 
ordlyden i skatteloven § 2-34 sies å være direkte sammenlignbar med bestemmelsen vår sak 
gjelder. 
 
Endelig har saksøkerne vist til Høyesteretts dom av 15. mars 2016, HR-2016-586-A (Den Norske 
Amerikalinje). Saken gjaldt anvendelse av fritaksregelen i skatteloven § 2-38 og om Singapore i 
den forbindelse skulle anses som et lavskatteland. Herunder var det blant annet spørsmål om også 
skattefrie rederiinntekter skulle inngå i sammenligningen av skattenivået i de to land. 
Rederiinntektene ville vært skattefrie i begge land. Selv om formålet bak bestemmelsen, slik det 
var kommet til uttrykk i forarbeidene, talte for at de skattefrie rederiinntektene ikke skulle holdes 
utenfor sammenligningen, og at dette neppe var tilsiktet, vek Høyesterett tilbake for å sette til 
side "lovens klare anvisning på at det er forskjellen i selve skattebelastningen som er 
avgjørende", se avsnitt 44. Det var en lovgiveroppgave eventuelt å endre definisjonen av 
lavskatteland. Etter rettens syn kan heller ikke denne avgjørelsen tas til inntekt for at ordlyden 
uten videre er avgjørende ved tolkningen av "nærstående"-begrepet i skatteloven § 2-1 fjerde 
ledd. Avgjørelsen gjaldt et annet rettslig spørsmål, nemlig anvendelsesområdet for 
fritaksmetoden. Retten bemerker også at lovens ordlyd fikk gjennomslag på bekostning av 
skattyteren, som tapte saken. 
 
Retten legger etter dette til grunn at legalitetsprinsippet ikke stenger for at andre rettskildefaktorer 
enn ordlyden kan tillegges vekt ved tolkingen av "nærstående"-begrepet i skatteloven § 2-1 fjerde 
ledd.  Lovens ordlyd er sentral, men denne må tolkes i lys av andre rettskildefaktorer, og det må 
legges vekt på hensynet til konsekvens og sammenheng i regelverket. 
 
Retten går så over til den nærmere tolkningen av bestemmelsen. 
 
Som nevnt listes ikke mindreåriges foreldre opp i personkretsen som er omfattet av skatteloven § 
2-1 fjerde ledd. Ordlyden isolert sett trekker således i retning av at foreldre ikke anses som 
nærstående i denne sammenheng. Lovens forarbeider er imidlertid tause med hensyn til om dette 
er et bevisst valg, og avgrensningen er ikke begrunnet nærmere. I det hele tatt synes ikke 
muligheten for at mindreårige barn kan flytte ut av landet, mens foreldrene fortsatt disponerer 
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bolig i riket, å være berørt – enten barna har flyttet med eller uten foreldrene. For øvrig gir 
forarbeidene heller ikke anvisning på om oppramsingen er ment å være uttømmende. Dette må 
derfor bero på en tolkning av øvrige relevante rettkildefaktorer. 
 
Av Ot.prp.nr.42 (2003-2003) punkt 2.6.2.5 fremgår at formålet med å innføre en 
identifikasjonsregel i skatteloven § 2-1 fjerde ledd var "hensyn til mulighetene for å omgå 
bestemmelsene". Dette formålet gjør seg klart like fullt gjeldende i den motsatte konstellasjonen 
enn det som direkte reguleres av loven, nemlig hvor mindreårige barn flytter ut av landet. Det kan 
lett tenkes tilfeller der foreldre og barn flytter utenlands og beholder bolig i Norge – som her – 
men hvor foreldrene samtidig foretar formuesoverføringer til barna. Dersom foreldrene til 
mindreårige barn ikke anses som nærstående i et slikt tilfelle, vil tilfellet ikke rammes av 
skatteloven § 2-1. Etter rettens syn fremstår det som åpenbart at dette ikke har vært tilsiktet. 
 
Saksøkerne har i den forbindelse anført at hensynet til å unngå omgåelse må gjelde alle barn 
uansett alder, slik at foreldre generelt burde ha vært ansett som nærstående i relasjon til 
skatteloven § 2-1 fjerde ledd, dersom omgåelseshensynet skulle ha noe for seg. Retten har 
forståelse for synspunktet, men kan ikke se at det underbygger at det ikke skal kunne foretas en 
utvidende tolkning til "mindreårige barns foreldre", slik det er gjort i vedtakene. Som retten skal 
komme nærmere tilbake til nedenfor, er det et vesentlig moment at foreldre som hovedregel har 
rettslig handleevne på vegne av sine mindreårige barn, i motsetning til etter at disse har fylt 18 år. 
 
Retten mener etter dette at bestemmelsens formål, slik det er kommet til uttrykk i forarbeidene, 
klart støtter den tolkningen som er lagt til grunn i vedtakene. 
 
Saksøkerne har vist til at bestemmelsen i skatteloven § 2-1 er av nyere dato og har kommet til på 
bakgrunn av en langvarig utredningsprosess, og at det ikke er snakk om en "politikerstyrt" lov. 
Sammenholdt med at forarbeidene ikke omtaler konstellasjonen som er aktuell i vår sak, anføres 
at dette underbygger at lovens tilblivelse er nøye gjennomtenkt, slik at det må legges til grunn at 
det ikke var meningen å inkludere personens foreldre i de tilfeller et barn flytter ut av landet. 
Retten kan ikke se at saksbehandlingstiden i departementet kan tillegges vekt av betydning ved 
tolkningen. En lang og grundig lovutredning burde like gjerne gi seg uttrykk i at forarbeidene 
hadde påpekt at foreldre ikke skal anses som nærstående, dersom dette var meningen. 
 
Saksøkerne har videre vist til at det ikke foreligger kjent ligningspraksis som støtter statens syn, 
noe som understøttes av at saken for Ida Pernille Braathens del ble forelagt Skattedirektoratet. At 
det ikke foreligger praksis fra lignende saker, er imidlertid ikke egnet til å underbygge det ene 
eller andre standpunkt. Når det gjelder henvisningen til at lignende saker heller ikke er omtalt i 
Lignings-ABC, bemerker retten at denne utgivelsen behandler praksis som har vært oppe. Der 
Skattedirektoratet ikke har tatt endelig standpunkt, er det ikke skrevet noe i Lignings-ABC. På 
denne bakgrunn kan det ikke tillegges vekt av betydning at Lignings-ABC 2014 side 1345 om 
"nærstående"-begrepet kun lister opp de tre subjektene som faktisk er nevnt i lovbestemmelsen, 
all den tid spørsmålet om foreldre skal anses som nærstående ikke synes å ha vært behandlet 
tidligere. 
 
Videre har saksøkerne vist til Lignings-ABC 2014 side 1343, hvor det fremgår at "[d]en 
skattemessige bostedstilknytningen til Norge må avgjøres særskilt for hver person. Dette gjelder 
også for ektefeller og barn". Det anføres at dette taler for at et barns bostedstilknytning skal 
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vurderes uavhengig av om foreldrene disponerer bolig i Norge. Anførselen kan ikke føre frem. 
Etter rettens syn gir ikke uttalelsen uttrykk for annet enn at det enkelte barn må vurderes særskilt, 
også når det gjelder spørsmålet om noen av dets nærstående disponerer bolig i riket etter 
skatteloven § 2-1 tredje ledd. Det fremgår dessuten av uttalelsen at også ektefeller skal vurderes 
særskilt. Like fullt er ektefeller uttrykkelig angitt i skatteloven § 2-1 fjerde ledd. 
 
Som nevnt vil hensynet til konsekvens og sammenheng i regelverket ha betydning for tolkningen. 
Partene har imidlertid ulike syn på hva det i den forbindelse er relevant å se hen til. 
 
Saksøkerne har anført at sammenhengen i rettsreglene tilsier at legaldefinisjoner er uttømmende 
med mindre annet uttrykkelig fremgår. Det er særlig vist til at oppregningene av "nærstående" i 
skatteloven § 2-38 og § 8-12 og ligningsloven § 4-12 er uttømmende, slik det nærmere er 
redegjort for i Widerberg: "Nærstående etter skattelovgivningen", i Skatterett 2008, side 376: 
 

"Oppregningene i skatteloven § 2-38 og § 8-12 og ligningsloven § 4-12 er uttømmende. 
Personer som faller utenfor, og som skattyter dermed ikke identifiseres med, kan da være for 
eksempel skattyterens foreldres ektefeller, skattyterens ektefelles barn, skattyterens barns 
annen forelder, skattyters besteforeldre og skattyters samboers barn. Disse kan i praksis være 
vel så nærstående som for eksempel skattyterens samboers foreldre. På den annen side er det 
pga hensynet til forutsigbarhet et klart behov for standardiserte regler, som vanskelig kan 
utformes slik at de fanger opp alle de konkrete tilfellene like godt." 

  
I disse bestemmelsene er blant annet også skattyterens foreldre og barn definert som nærstående. 
Sett hen til det øvrige rettskildebildet kan dette imidlertid ikke tillegges avgjørende vekt. Som 
nevnt synes ikke problemstillingen å ha vært tema under utredningen av bestemmelsen i § 2-1. 
Når det gjelder bestemmelsene i § 8-12 og § 2-38 påpeker Widerberg derimot på side 375-376 at 
"[i]dentifikasjonen med nærstående […] skal bidra til å gjerde inn spesielt gunstige skatteregimer 
(rederiskatt og fritaksmetoden), og det er da behov for omfattende identifikasjon for å kunne 
fange opp omgåelser", samt at tilsvarende behov gjør seg gjeldende etter ligningsloven § 4-12. 
Retten vil dessuten bemerke at Widerberg på side 375 også omtaler § 2-1, uten at hun som for de 
andre bestemmelsene tar til orde for at bestemmelsen er uttømmende. 
 
Oppsummeringsvis fremholder Widerberg for øvrig at: 
 

"Ulike behov i de enkelte sammenhenger gjør at det varierer noe fra regel til regel hvem som 
anses som nærstående i forhold til skattelovgivningen. Det ville for eksempel klart føre for 
langt om man i forhold til skatteloven § 2-1 om opphør av bosted ble identifisert med sin 
svigermor som eier en bolig i Norge, mens det på den annen side neppe er noen grunn til å 
skjerme mot identifikasjon den som videreselger sine opsjoner i arbeidsforhold til 
svigermoren." 

 
Mot denne bakgrunn kan det etter rettens syn heller ikke legges vekt av betydning på definisjonen 
av nærstående i øvrige lovbestemmelser, herunder blant annet i den nå opphevede skatteloven 
(1911) § 59, aksjeloven, dekningsloven, regnskapsloven, revisorloven, verdipapirhandelloven, 
børsloven, stiftelsesloven og sentralbankloven som saksøkerne har vist til. Disse lovene gjelder 
andre sammenhenger enn skattemessig utflytting som skatteloven § 2-1 regulerer, og gjelder 
konkret for sitt anvendelsesområde, jf. eksempelvis Rt-1994-581 på side 587. Dessuten har 
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lovbestemmelsene ikke direkte betydning for forholdet mellom foreldre og barn, i motsetning til 
eksempelvis vergemålsloven og barneloven, som retten kommer tilbake til nedenfor. 
 
Saksøkerne har videre anført at identifikasjonsreglene generelt er myntet på å fange opp noen 
man har kontroll eller innflytelse over, og har i den forbindelse vist til NOU 1992:29 som gjelder 
definisjonen av nærstående i aksjeloven § 1-5. I relasjon til vår sak gjøres det gjeldende at 
foreldre har kontroll over sine barn, og at det derfor er naturlig at foreldre etter skatteloven § 2-1 
fjerde ledd identifiseres med sine mindreårige barn når barna eier bolig i Norge. Motsatt gjøres 
det gjeldende at et barn ikke har kontroll eller slik innflytelse over sine foreldre, og at det derfor 
ikke er riktig å tolke § 2-1 fjerde ledd utvidende. Retten kan ikke se at bestemmelsen i 
skatteloven § 2-1 fjerde ledd kan sammenlignes med regler om kontroll i selskapsforhold. Av 
Ot.prp.nr.42 (2002-2003) siden 45-46 fremgår at departementet anså opphold og boligtilknytning 
som de momenter som skal tas i betraktning i forbindelse med opphør av skattemessig bosted, og 
bestemmelsen i § 2-1 tredje ledd, jf. fjerde ledd, har som formål å unngå omgåelser i tilfeller hvor 
en person normalt må anses å ha en reell tilknytning til riket. Som nevnt er det heller ikke et 
vilkår at skattyteren selv disponerer boligen. Dette er ikke et spørsmål om å ha kontroll eller 
innflytelse over den nærstående. Retten finner det ellers ikke riktig å anta at ektefeller eller 
samboere rettslig eller faktisk har "kontroll" eller "innflytelse" over hverandre, som er 
konstellasjonene som ellers identifiseres i skatteloven § 2-1 fjerde ledd. 
 
Retten finner det derimot relevant å se hen til den indre sammenhengen i skatteloven § 2-1. 
Bestemmelsens fjerde ledd identifiserer tre ulike konstellasjoner som anses som nærstående; 
ektefeller imellom, samboere imellom og mellom foreldre og mindreårige barn. Med hensyn til 
ektefeller og samboere følger det direkte av ordlyden at den annen part vil være nærstående til 
den som emigrerer. Retten kan ikke se at det er noen rimelig grunn til at samme vurdering ikke 
bør legges til grunn i forholdet mellom mindreårige barn og deres foreldre. De konstellasjonene 
som er identifisert i loven og forarbeidene omfatter det som passende kan betegnes som 
husstanden eller kjernefamilien. Det vises i den forbindelse til Widerberg, op. cit., side 377: 
 

"[…] De mest nærstående tilhører kjernefamilien, dvs. de personer som skattyteren bor og har 
et aktuelt økonomisk fellesskap med. Dette gjelder skattyterens ektefelle, som skattyter har 
underholdsplikt ovenfor ifølge ekteskapslovens kapittel 7 og helt eller delvis lignes under ett 
med etter skatteloven § 2-10 flg. […] Omfattet av et slikt økonomisk fellesskap er også 
skattyters egne barn, som skattyter har forsørgelsesplikt for etter barneloven kapittel 8. 
Forsørgelsesplikten, og dermed det økonomiske fellesskapet, kan også vedvare etter at barnet 
er blitt myndig dersom barnet ønsker å fortsette med slik skolegang som er vanlig. […]" 

 
Dersom noen innen husstanden/kjernefamilien disponerer bolig i riket, anser retten at det som 
hovedregel må kunne legges til grunn at den utflyttede personen fortsatt har en reell tilknytning 
til riket. 
 
Retten viser videre til at barn lignes sammen med sine foreldre frem til og med de er 16 år, jf. 
skatteloven § 2-14, slik at barnets inntekt og formue regnes sammen med foreldrenes inntekt og 
formue ved skatteberegningen. Et tilsvarende økonomisk fellesskap gjelder mellom ektefeller 
etter skatteloven § 2-10, som anses som nærstående etter § 2-1 fjerde ledd. Retten er enig med 
staten i at dette gir uttrykk for et tett økonomisk fellesskap mellom barn og foreldre, som også 
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underbygger at det ikke er noen rimelig grunn til å behandle mindreårige annerledes ved 
vurderingen av hvem som naturlig anses som nærstående. 
 
Endelig mener retten at sammenhengen med øvrige lover som griper inn i forholdet mellom 
foreldre og barn gir støtte for tolkningen som er lagt til grunn i vedtakene. 
 
Etter vergemålsloven § 9 kan en mindreårig som hovedregel ikke selv foreta rettslige handlinger 
eller råde over sine midler. Disse rettighetene tilfaller normalt foreldrene i kraft av å være verger, 
jf. vergemålsloven § 16. I tilfeller hvor en familie flytter utenlands innebærer dette eksempelvis 
at en mindreårigs foreldre vil kunne realisere aksjer som barnet formelt er eier av, og hevde at 
dette skal unntas skatteplikt fordi barnet er skattemessig utflyttet. Dette gir ikke noen god 
sammenheng med konstellasjonene som uttrykkelig er definert i skatteloven § 2-1 fjerde ledd. 
 
Retten påpeker dessuten at begge foreldrene som hovedregel må samtykke til at barnet skal flytte 
ut av landet, jf. barneloven § 40 tredje ledd, og retten antar at foreldrene i normaltilfellene flytter 
sammen med sine mindreårige barn – slik tilfellet også var i herværende sak. For øvrig har 
foreldre et foreldreansvar og de plikter å forsørge sine barn, jf. barneloven §§ 30 og 66. Etter 
rettens syn underbygger også dette at det er tette faktiske og juridiske bånd mellom foreldre og 
mindreårige barn, som vanskelig er forenelig med at skatteloven § 2-1 tredje ledd ikke skal gis 
virkning for barnas del ved flytting til utlandet. 
 
Retten mener etter dette at også hensynet til konsekvens og sammenheng i regelverket klart gir 
støtte for lovanvendelsen i vedtakene. 
 
De påberopte rimelighetshensyn kan etter rettens syn ikke tilsi et annet resultat. For Ida Pernille 
Braathens del er det vist til at hun ikke har benyttet seg av samfunnsmessige goder i Norge etter 
at hun flyttet ut, slik som skole, sykehus og veier. Videre er det anført at det er urimelig at søsken 
forskjellsbehandles, idet tidspunktet for skattemessig utflytting slår ulikt ut blant søsknene på 
grunn av alder. Anførslene kan åpenbart ikke føre frem. De saksøkte står her ikke i noen annen 
stilling enn andre i tilsvarende situasjon, som er en følge av at lovgiver har innført en regel om 
identifikasjon for å unngå omgåelse av bestemmelsene om skattemessig utflytting. Dersom dette 
skulle blitt ivaretatt på annen måte, ville det måtte bero på skjønnsmessig kriterier, som i større 
grad er egnet til å gi ulike resultater fra sak til sak. 
 
Retten har etter dette kommet til at det foreligger hjemmel for at mindreårige barns foreldre anses 
som nærstående i relasjon til skatteloven § 2-1 tredje ledd, slik skatteklagenemnda har lagt til 
grunn i sine to vedtak. 
 
Retten finner videre at denne hjemmelen har kommet til uttrykk tilstrekkelig klart, slik at 
skattyterne har kunnet forutse sin rettsstilling og innrette seg etter reglene. Legalitetsprinsippet er 
således ivaretatt. Det pekes i den forbindelse særlig på at det ikke er snakk om å innfortolke en 
gruppe som det ikke har vært naturlig å tenke seg. Kretsen av personer utgjør del av husstanden. 
Den aktuelle relasjonen mellom foreldre og mindreårige barn fremgår allerede direkte av 
ordlyden, og forarbeidene gir klar anvisning på at denne relasjonen er relevant hvor det er snakk 
om å unngå omgåelse av regelverket. Det er etter rettens syn heller ingen rimelig grunn til at 
forholdet skal vurderes annerledes hvor det er foreldrene som disponerer bolig i riket, enn hvor 
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det er det mindreårige barnet. Det foreligger like fullt et interessefellesskap som skal fanges opp, 
se til illustrasjon Widerberg, op. cit., side 375. 
  
Saksøkernes foreldre disponerte bolig i Norge frem til september 2013. Ettersom Peer George 
Braathen på dette tidspunktet hadde bodd i Norge i mindre enn ti år, opphører skattemessig 
bosted i Norge fra dette inntektsåret, jf. skatteloven § 2-1 tredje ledd bokstav a. Dette har 
skatteklagenemnda lagt til grunn i sitt vedtak. Ida Pernille Braathen fylte 18 år i mai 2012. 
Ettersom hun da ikke lenger var mindreårig regnes hennes foreldre etter dette tidspunktet ikke 
lenger som nærstående i relasjon til skatteloven § 2-1. Skattemessig anses hun imidlertid å ha 
bodd i Norge i mer enn ti år. Dette innebærer at skattemessig opphør av bosted likevel først kan 
skje etter utløpet av det tredje inntektsåret etter 2012, jf. skatteloven § 2-1 tredje ledd bokstav b, 
slik det er lagt til grunn i skatteklagenemndas vedtak. 
 
Det foreligger etter dette ikke feil ved lovanvendelsen i skatteklagenemndas to vedtak. Øvrige 
ugyldighetsgrunner er ikke påberopt, og skatteklagenemndas to vedtak av henholdsvis 3. februar 
2016 og 27. april 2016 er følgelig gyldige. 
 
Staten v/ Skatt øst blir etter dette å frifinne. 
 
Sakskostnader 
Staten v/ Skatt øst har vunnet saken, og har som hovedregel krav på full erstatning for sine 
sakskostnader fra motparten, jf. tvisteloven § 20-2 første ledd. 
 
Saksøkerne har anført at unntaksbestemmelsen i tvisteloven § 20-2 tredje ledd kommer til 
anvendelse dersom de skulle tape saken, og har vist til at det var dissens i skatteklagenemnda i 
Ida Pernille Braathens sak. Etter § 20-2 tredje ledd bokstav a kan det særlig legges vekt på om det 
var god grunn til å få saken prøvd fordi den var tvilsom. Som det fremgår av Schei m.fl., 
Tvisteloven kommentarutgave, 2. utgave, side 705, kan tvilen være av rettslig art, men må ha en 
slik styrke at det var god grunn til å reise sak. Saken må imidlertid ha vært tvilsom objektivt sett, 
og tvilen må være av kvalifisert art, jf. Rt-2007- 1447 avsnitt 19. Retten har ikke vært i tvil ved 
sin avgjørelse. Det er derfor ikke grunnlag for å anvende unntaksbestemmelsen i tvisteloven § 20-
2 tredje ledd bokstav a. Retten kan heller ikke se at det foreligger andre tungtveiende grunner 
som gjør det rimelig at partene skal bære hver sine kostnader i saken. 
 
Statens prosessfullmektig har krevd erstattet sakskostnader med 56 750 kroner. Saksøkerne har 
ikke hatt innvendinger til beløpets størrelse. Beløpet fremstår rimelig og nødvendig, jf. 
tvisteloven § 20-5 første ledd. 
 
Saksøkerne skal hefte felles for hele beløpet, jf. tvisteloven § 20-6 annet ledd. Oppfyllingsfristen 
er to uker fra forkynnelsen, jf. tvisteloven § 19-7 første ledd tredje punktum. 
 
  

Domsslutning 
 

1. Staten v/ Skatt øst frifinnes. 
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2.  Ida Pernille Braathen og Peer George Braathen dømmes in solidum til å betale erstatning 
for sakskostnader til staten v/ Skatt øst med 56 750 – femtisekstusensjuhundreogfemti – 
kroner innen 2 – to – uker fra dommen er forkynt. 
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Skattevedtak 
 
SkN 17-007 Vedtak om finansskatt på lønn 2017 
 
Stortingsvedtak om fastsetting av finansskatt på lønn for 2017 
 
Hjemmel: Kunngjøring fra Finansdepartementet av stortingsvedtak 17. desember 2016 med 
hjemmel i Kongeriket Norges Grunnlov 17. mai 1814 § 75 bokstav a og lov 28. februar 1997 nr. 
19 om folketrygd (folketrygdloven) § 23-2a. 
 
For inntektsåret 2017 svares finansskatt på lønn etter følgende regler og satser, jf. lov 28. februar 
1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven) § 23-2a: 
 
 
§ 1. Finansielle aktiviteter 
(1) Arbeidsgivere som utøver aktiviteter omfattet av næringshovedområde K «Finansierings- og 
forsikringsvirksomhet» i Statistisk sentralbyrås standard for næringsgruppering, anses å utøve 
finansielle aktiviteter. 
 
§ 2. Unntak fra plikten til å svare finansskatt på lønn 
(1) Arbeidsgivere som utøver finansielle aktiviteter, er unntatt fra skatteplikten etter 
folketrygdloven § 23-2a, dersom andelen av arbeidsgiverens lønnskostnader mv. knyttet til 
finansielle aktiviteter utgjør mindre enn 30 pst. av arbeidsgiverens totale lønnskostnader, jf. 
folketrygdloven § 23-2a annet ledd. 
 
(2) Beregningen av andelen av arbeidsgiverens samlede lønnskostnader mv. knyttet til finansielle 
aktiviteter etter første ledd, skal enten basere seg på samlet lønn mv. omfattet av folketrygdloven 
§ 23-2a annet ledd for foregående inntektsår, eller på det tilsvarende beløpet for januar 2017. For 
arbeidsgivere som etableres etter 31. januar 2017, og virksomheter som av andre årsaker ikke har 
lønnsgrunnlag som nevnt i forrige punktum, skal samlet lønn mv. for den første hele 
opplysningspliktige kalendermåneden legges til grunn for beregningen. 
 
(3) Arbeidsgivere med finansielle aktiviteter hvor andelen lønn mv. knyttet til 
merverdiavgiftspliktig, finansiell aktivitet utgjør mer enn 70 pst. av arbeidsgiverens samlede lønn 
mv., er unntatt fra skatteplikten etter folketrygdloven § 23-2a. Annet ledd gjelder tilsvarende for 
beregningen av andelen lønn mv. knyttet til merverdiavgiftspliktig, finansiell aktivitet. 
 
(4) Arbeidsgivere som driver ikke-økonomisk aktivitet kan, dersom de har et klart 
regnskapsmessig skille mellom lønn mv. knyttet til henholdsvis ikke-økonomisk aktivitet og 
økonomisk aktivitet, beregne finansskatt på lønn etter folketrygdloven § 23-2a bare for den delen 
av lønn mv. som knytter seg til virksomhetens økonomiske aktivitet. 
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§ 3. Sats for finansskatt på lønn 
Satsen for finansskatt på lønn for inntektsåret 2017 er 5 pst. 
 
§ 4. Forskriftsfullmakt 
Departementet kan gi regler til utfylling og gjennomføring av bestemmelsene i dette vedtaket. 
 
 
 
 
SkN 17-008 Folketrygdvedtaket 2017 
 
Stortingsvedtak om fastsetting av avgifter mv. til folketrygden for 2017 
 
Hjemmel: Kunngjøring fra Finansdepartementet av stortingsvedtak 17. desember 2016 med 
hjemmel i Kongeriket Norges Grunnlov 17. mai 1814 § 75 bokstav a og lov 28. februar 1997 nr. 
19 om folketrygd (folketrygdloven) kap. 23. 
 
For inntektsåret 2017 svares folketrygdavgifter etter følgende regler og satser, jf. lov 28. februar 
1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven) kapittel 23: 
 
Arbeidsgiveravgift 
 
§ 1. Beregning av avgift og regler om soneplassering 
(1) Arbeidsgiveravgift beregnes som hovedregel etter satsen som gjelder i den sonen hvor 
arbeidsgiver anses å drive virksomhet. Det kan likevel ikke benyttes redusert sats når 
arbeidsgiver har virksomhet innenfor nærmere angitte sektorer eller når arbeidsgiver er i 
økonomiske vanskeligheter, jf. § 4 og § 3 annet ledd. 
 
(2) Et foretak som er arbeidsgiver, anses å drive virksomhet i den kommunen hvor foretaket skal 
være registrert etter enhetsregisterloven. En privatperson som er arbeidsgiver, anses å drive 
virksomhet i den kommunen hvor vedkommende er bosatt ifølge folkeregisteret. 
 
(3) Dersom arbeidsgiver er et foretak med registrerte underenheter, jf. forskrift 9. februar 1995 
nr. 114 om registrering av juridiske personer m.m. i Enhetsregisteret § 10, anses hver underenhet 
som egen beregningsenhet for arbeidsgiveravgift. 
 
(4) Utføres hoveddelen av arbeidstakerens arbeid i en annen sone med høyere sats enn der 
virksomheten drives, jf. annet ledd, og enhetsregisterreglene på grunn av virksomhetens art ikke 
påbyr at underenhet registreres i sonen hvor arbeidet utføres (ambulerende virksomhet), benyttes 
likevel satsen i denne andre sonen hvor arbeidet utføres på den del av lønn mv. som knytter seg 
til dette arbeidet. Med hoveddelen av arbeidet menes her mer enn halvparten av antall 
arbeidsdager arbeidstakeren har gjennomført for arbeidsgiveren i løpet av kalendermåneden. 
Arbeidsgiveravgift av etterbetaling av lønn mv. beregnes forholdsmessig med de satsene som 
skal benyttes på lønn mv. til den enkelte arbeidstaker for arbeid utført i inneværende 
kalendermåned. 
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(5) Flytter arbeidsgiveren eller underenheten fra en sone til en annen, legges satsen i 
tilflyttingssonen til grunn fra og med påfølgende kalendermåned etter registrert flyttedato. 
 
§ 2. Soner for arbeidsgiveravgift 
(1) Sone I omfatter de områder som ikke er nevnt nedenfor. Arbeidsgivere beregner avgiften etter 
satsen som gjelder for sone I, hvis ikke annet følger av dette vedtaket. 
 
(2) Sone Ia omfatter: 

- kommunene Frosta og Leksvik i Nord-Trøndelag fylke, 
- kommunene Rissa, Midtre Gauldal og Selbu i Sør-Trøndelag fylke, 
- kommunene Herøy, Haram, Midsund, Aukra, Eide og Gjemnes i Møre og Romsdal fylke, 
- kommunene Flora, Sogndal og Førde i Sogn og Fjordane fylke, 
- kommunene Etne, Bømlo, Kvam og Modalen i Hordaland fylke, 
- kommunene Finnøy og Vindafjord i Rogaland fylke, 
- kommunene Åseral, Audnedal, Hægebostad og Sirdal i Vest-Agder fylke, 
- kommunene Vegårshei og Iveland i Aust-Agder fylke, 
- kommunen Sigdal i Buskerud fylke, 
- kommunen Gausdal i Oppland fylke. 

 
(3) Sone II omfatter: 

- kommunene Meråker, Verran og Inderøy i Nord-Trøndelag fylke, 
- kommunene Ørland og Agdenes i Sør-Trøndelag fylke, 
- kommunene Sande, Norddal, Stranda, Stordal, Vestnes, Rauma, Nesset, Sandøy, Tingvoll og 

Sunndal i Møre og Romsdal fylke, 
- kommunene Gulen, Solund, Hyllestad, Høyanger, Vik, Balestrand, Leikanger, Aurland, 
  Lærdal, Årdal, Luster, Askvoll, Fjaler, Gaular, Jølster, Naustdal, Bremanger, Vågsøy, Selje, 

Eid, Hornindal, Gloppen og Stryn i Sogn og Fjordane fylke, 
- kommunene Tysnes, Kvinnherad, Jondal, Odda, Ullensvang, Eidfjord, Ulvik, Granvin, Fedje 

og Masfjorden i Hordaland fylke, 
- kommunene Hjelmeland, Suldal, Sauda, Kvitsøy og Utsira i Rogaland fylke, 
- kommunene Risør, Gjerstad, Åmli, Evje og Hornnes, Bygland, Valle og Bykle i Aust-Agder 

fylke, 
- kommunene Drangedal, Nome, Tinn, Hjartdal, Seljord, Kviteseid, Nissedal, Fyresdal, Tokke 

og Vinje i Telemark fylke, 
- kommunene Flå, Nes, Gol, Hemsedal, Ål, Hol, Rollag og Nore og Uvdal i Buskerud fylke, 
- kommunene Nord-Fron, Sør-Fron, Ringebu, Søndre Land og Nordre Land i Oppland fylke, 
- kommunene Kongsvinger, Nord-Odal, Sør-Odal, Eidskog, Grue, Åsnes, Våler, Trysil og 

Åmot i Hedmark fylke. 
 
(4) Sone III omfatter: 

- kommunen Snåsa i Nord-Trøndelag fylke, 
- kommunene Hemne, Snillfjord, Bjugn, Oppdal, Rennebu, Meldal, Røros, Holtålen og Tydal i 

Sør-Trøndelag fylke, 
- kommunene Vanylven, Surnadal, Rindal, Halsa og Aure i Møre og Romsdal fylke, 
- kommunene Dovre, Lesja, Skjåk, Lom, Vågå, Sel, Sør-Aurdal, Etnedal, Nord-Aurdal, Vestre 

Slidre, Øystre Slidre og Vang i Oppland fylke, 
- kommunene Stor-Elvdal, Rendalen, Engerdal, Tolga, Tynset, Alvdal, Folldal og Os i  
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  Hedmark fylke. 
 
(5) Sone IV omfatter: 

- Troms fylke, med unntak av kommunene Karlsøy, Lyngen, Storfjord, Kåfjord, Skjervøy, 
  Nordreisa, Kvænangen og Tromsø, 
- Nordland fylke, med unntak av kommunen Bodø, 
- kommunene Namsos, Namdalseid, Lierne, Røyrvik, Namsskogan, Grong, Høylandet, 
  Overhalla, Fosnes, Flatanger, Vikna, Nærøy og Leka i Nord-Trøndelag fylke, 
- kommunene Hitra, Frøya, Åfjord, Roan og Osen i Sør-Trøndelag fylke, 
- kommunen Smøla i Møre og Romsdal fylke. 

 
(6) Sone IVa omfatter: 

- kommunen Tromsø i Troms fylke, 
- kommunen Bodø i Nordland fylke. 

  
(7) Sone V omfatter: 

- Finnmark fylke, 
- kommunene Karlsøy, Lyngen, Storfjord, Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa og Kvænangen i 
  Troms fylke. 

  
§ 3. Satser for arbeidsgiveravgift etter sone 
 
(1) Satsene for arbeidsgiveravgift for inntektsåret 2017 er: 

- Sone I: 14,1 pst. 
- Sone Ia: 14,1 pst., men likevel 10,6 pst. så lenge differansen mellom den avgift som ville 
  følge av satser på henholdsvis 14,1 pst. og 10,6 pst. ikke overstiger grensene for 

bagatellmessig støtte, jf. § 4 tredje og fjerde ledd. Bestemmelsene om redusert avgiftssats i 
sone Ia gjelder ikke foretak som er omfattet av helseforetaksloven, og statsforvaltningen som 
omfattes av reglene i folketrygdloven § 24-5 tredje ledd. 

- Sone II: 10,6 pst. 
- Sone III: 6,4 pst. 
- Sone IV: 5,1 pst. 
- Sone IVa: 7,9 pst. 
- Sone V: 0 pst. Samme sats gjelder for avgift som svares av arbeidsgivere hjemmehørende på 

Svalbard for arbeid utført der, og når andre arbeidsgivere utbetaler lønn og annen 
godtgjørelse som blir skattlagt etter lov 29. november 1996 nr. 68 om skatt til Svalbard. 

  
(2) Arbeidsgivere som er i økonomiske vanskeligheter, jf. ESAs retningslinjer for støtte til 
foretak i vanskeligheter, må beregne avgift etter satsen som gjelder i sone I. Det samme gjelder 
arbeidsgivere med utestående krav på tilbakebetaling av ulovlig statsstøtte. Bestemmelsen i første 
og annet punktum gjelder likevel ikke så lenge differansen mellom den avgiften som ville følge 
av satsen i lokaliseringssonen og satsen i sone I, ikke overstiger grensene for bagatellmessig 
støtte, jf. § 4 tredje ledd. 
 
(3) Arbeidsgivere som beregner arbeidsgiveravgift etter reduserte satser, plikter å avgi erklæring 
om hvorvidt foretaket er i økonomiske vanskeligheter. 
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§ 4. Særregler om avgiftssats og avgiftsberegning for arbeidsgivere med aktiviteter innenfor 
visse sektorer og andre arbeidsgivere som beregner avgift med redusert sats etter reglene 
om bagatellmessig støtte 
 
(1) Arbeidsgivere i sonene II–V, eller med ambulerende virksomhet i disse sonene, som utfører 
aktiviteter omfattet av tabellen nedenfor, skal beregne avgift etter satsen for sone I, uansett hvor 
arbeidsgiver er lokalisert eller arbeidet blir utført. Tilsvarende gjelder for lønn mv. til utleide 
arbeidstakere som utfører slike aktiviteter. 
 
Stålsektoren 

  Aktiviteter knyttet til produksjon av produkter som nevnt i Annex II til ESAs 
retningslinjer for regionalstøtte 2014-2020 

Syntetfibersektoren 

  Aktiviteter knyttet til produksjon av produkter som nevnt i Annex IIa til ESAs 
retningslinjer for regionalstøtte 2014-2020 

Næringskoder, jf. Norsk standard for næringsgruppering (SN2007) 
Energisektoren 
Næringshovedområde 35 Elektrisitets-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning 
Transportsektoren 
49.1 Passasjertransport med jernbane 
49.2 Godstransport med jernbane 
49.31 Transport med rutebil og sporvei i by- og forstadsområder 
49.39 Landtransport med passasjerer ikke nevnt annet sted 
49.41 Godstransport på vei 
50 Sjøfart 
51.1 Lufttransport med passasjerer 
51.21 Lufttransport med gods 
Lufthavner 
52.23 Andre tjenester tilknyttet lufttransport 
Finansierings- og forsikringsvirksomhet mv. 
64 Finansieringsvirksomhet 

65 Forsikringsvirksomhet og pensjonskasser, unntatt trygdeordninger underlagt 
offentlig forvaltning 

66 Tjenester tilknyttet finansierings- og forsikringsvirksomhet 

70.10 Hovedkontortjenester, men bare for så vidt gjelder tjenester som ytes innenfor et 
konsern 

70.22 Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning, men bare for så vidt gjelder 
tjenester som ytes innenfor et konsern 

  

 
(2) Arbeidsgivere med blandet virksomhet kan, dersom de har et klart regnskapsmessig skille 
mellom lønn mv. knyttet til aktiviteter som nevnt i første ledd og andre aktiviteter, uten hinder av 
første ledd beregne avgiften etter satsene i § 3, eventuelt i § 5, for den del av avgiftsgrunnlaget 
som ikke er knyttet til aktiviteter som nevnt i første ledd. 
 
(3) Arbeidsgivere kan uten hinder av første ledd beregne arbeidsgiveravgift for aktiviteter som 
nevnt i første ledd etter satsene for lokaliseringssonen, så lenge differansen mellom den avgift 
som ville følge av satsen i lokaliseringssonen og satsen i sone I, ikke overstiger 500 000 kroner 
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for arbeidsgiveren i 2017. Dersom arbeidsgiver anses å være en del av et konsern, jf. forordning 
(EU) nr. 1407/2013 om bagatellmessig støtte, gjelder beløpsgrensen for hele konsernet under ett. 
For aktiviteter knyttet til godstransport på vei, jf. næringskode 49.41 Godstransport på vei, må 
differansen ikke overstige 250 000 kroner i 2017. 
 
(4) Når en arbeidsgiver beregner avgift med redusert sats i sone Ia eller etter tredje ledd, kan den 
samlede fordelen av bagatellmessig støtte i form av redusert avgift og annen bagatellmessig støtte 
til arbeidsgiveren ikke overstige 500 000 kroner i 2017, jf. forordning (EU) nr. 1407/2013 om 
bagatellmessig støtte. For aktiviteter knyttet til godstransport på vei må slik samlet støtte ikke 
overstige 250 000 kroner i 2017. Arbeidsgiver som mottar annen støtte til dekning av lønn mv., 
kan ikke beregne redusert avgift etter bestemmelsene i denne paragraf. 
 
(5) Arbeidsgivere som beregner avgift med redusert sats etter bestemmelsen i tredje ledd, plikter 
å gi opplysninger om eventuell annen bagatellmessig støtte og støtte til dekning av 
lønnskostnader som arbeidsgiver har blitt tildelt i kalendermåneden. 
 
§ 5. Særregel om avgiftssats for aktiviteter knyttet til produkter som ikke omfattes av EØS-
avtalen 
 
(1) Arbeidsgivere som utfører aktiviteter knyttet til produksjon, foredling og engroshandel av 
produkter som ikke omfattes av EØS-avtalen, jf. avtalens § 8, beregner arbeidsgiveravgift med 
5,1 pst. når virksomheten drives i sone IVa, og med 10,6 pst. når den drives i sone Ia. Dette 
gjelder aktiviteter som er omfattet av næringskodene i tabellen nedenfor. Dersom arbeidsgiver 
også utfører andre aktiviteter enn de som er nevnt nedenfor, gjelder § 4 annet ledd om blandet 
virksomhet tilsvarende. 
 
Næringskode, jf. Norsk standard for næringsgruppering (SN2007) 
01.1–01.3 Dyrking av ettårige vekster, flerårige vekster og planteformering 
01.4 Husdyrhold 
01.5 Kombinert husdyrhold og planteproduksjon 
01.6 Tjenester tilknyttet jordbruk og etterbehandling av vekster etter innhøsting 
01.7 Jakt, viltstell og tjenester tilknyttet jakt og viltstell 
02.1–02.3 Skogskjøtsel og andre skogbruksaktiviteter, avvirkning og innsamling av 

viltvoksende produkter av annet enn tre og del av 16.10 (produksjon av pæler) 
02.40 Tjenester tilknyttet skogbruk (med unntak av tømmermåling) 
03.11–03.12 Hav- og kystfiske og fangst og ferskvannsfiske 
03.21–03.22 Hav- og kystbasert akvakultur og ferskvannsbasert akvakultur 
10.11–10.13 Bearbeiding og konservering av kjøtt og fjørfekjøtt og produksjon av kjøtt- og 

fjørfevarer 
10.20 Bearbeiding og konservering av fisk, skalldyr og bløtdyr 
10.3 Bearbeiding og konservering av frukt og grønnsaker 
10.4 Produksjon av vegetabilske og animalske oljer og fettstoffer 
10.5 Produksjon av meierivarer og iskrem 
10.6 Produksjon av kornvarer, stivelse og stivelsesprodukter, samt del av 10.89 

(produksjon av kunstig honning og karamell) 
10.85 Produksjon av ferdigmat 



Skattenytt nr. 1/2017 

132 
 

10.9 Produksjon av fôrvarer 
46.2 Engroshandel med jordbruksråvarer og levende dyr 
46.31 Engroshandel med frukt og grønnsaker, samt del av 10.39  (produksjon av 

skrellede grønnsaker og blandede salater) 
46.32 Engroshandel med kjøtt og kjøttvarer 
46.33 Engroshandel med meierivarer, egg, matolje og -fett 
46.381 Engroshandel med fisk, skalldyr og bløtdyr 
50.202 Innenriks sjøtransport med gods, men bare for så vidt gjelder  drift av brønnbåter 
52.10 Lagring, men bare for så vidt gjelder drift av kornsiloer. 
    

 
Trygdeavgift 
 
§ 6. Trygdeavgift av pensjon mv. 
Av pensjon i og utenfor arbeidsforhold, føderåd, livrente som ledd i pensjonsordning i 
arbeidsforhold, engangsutbetaling fra pensjonsordning etter innskuddspensjonsloven, 
engangsutbetaling fra individuell pensjonsavtale som er i samsvar med regler gitt av 
departementet, engangsutbetaling fra pensjonsavtale etter lov om individuell pensjonsordning og 
personinntekt for skattyter under 17 år og over 69 år, som nevnt i folketrygdloven § 23-3 annet 
ledd nr. 1, beregnes trygdeavgift med 5,1 pst. 
 
§ 7. Trygdeavgift av lønnsinntekt mv. 
Av lønnsinntekt og annen personinntekt som nevnt i folketrygdloven § 23-3 annet ledd nr. 2, 
beregnes trygdeavgift med 8,2 pst. 
 
§ 8. Trygdeavgift av næringsinntekt mv. 
Av næringsinntekt og annen personinntekt som nevnt i folketrygdloven § 23-3 annet ledd nr. 3, 
beregnes trygdeavgift med 11,4 pst. 
 
  
Andre bestemmelser 
 
§ 9. Forskriftsfullmakt mv. 
Departementet gir regler om grunnlag og satser for avgifter og tilskudd etter folketrygdloven § 
23-4 for visse grupper av medlemmer i trygden. Satsen på 14,1 pst. skal legges til grunn for 
arbeidsgiveravgift fastsatt etter denne bestemmelsen. 
 
Departementet kan gi regler til utfylling og gjennomføring av bestemmelsene i § 1 til § 5.
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Forskriftsendringer 
 
SkN 17-009 Endring i FSFIN forskrift til skatteloven 
 
Forskrift om endring i forskrift til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. 
mars 1999 nr. 14 
 
Hjemmel: Fastsatt av Finansdepartementet 13. januar 2017 med hjemmel i lov 26. mars 1999 nr. 
14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven) § 5-15 annet ledd. 
 

I 
 
Forskrift 19. november 1999 nr. 1158 til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. 
mars 1999 nr. 14 endres slik: 
 
§ 5-15-6 nytt ellevte ledd skal lyde: 
 
(11) Fordel i form av at arbeidsgiver: 
 

a) yter eller godtgjør utgifter til skjermet transport, 
b) installerer eller dekker utgifter til installasjon av sikkerhetstiltak i ansattes bolig eller 

fritidsbolig, eller 
c) yter eller godtgjør utgifter til særlig sikker bolig, regnes ikke som skattepliktig inntekt når 

sikkerhetstiltaket er tilrådd av politiet eller av Politiets sikkerhetstjeneste. Tilrådingen skal 
gjelde en angitt enkeltperson og eventuelt personer i samme husstand. Tilrådingen skal angi 
hva tiltaket skal bestå av og for hvilket tidsrom det skal gjelde. For tiltak under bokstav c er 
det en forutsetning for skattefritaket at den ansatte med sin husstand disponerer en egen 
privat bolig i tillegg, og ikke har skattepliktig leieinntekt av denne etter skatteloven § 7-2 
første ledd. Er dette vilkåret ikke oppfylt, fastsetter Skattedirektoratet verdien av den private 
fordelen. 

  
II 

 
Endringen under I skal gjelde straks og med virkning fra og med inntektsåret 2016. 
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