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Skattenytt nr. 10/2014 

Høyesterettsdommer 
 
SkN 14-115 Roa Medisinske Senter. Merverdi ved 
overdragelse av legeforetak: Forretningsverdi eller annen 
immateriell verdi? 
Lovstoff: Skatteloven § 6-10 annet og tredje ledd, jf. § 14-43 første ledd bokstav b. 

Høyesterett: Dom av 23. oktober 2014, sak nr.: HR-2014-02069-A, (sak nr. 2014/688) 

Dommere: Kallerud, Utgård, Matheson, Skoghøy og Arntzen. Saksgang: Gjøvik tingrett 
TGJOV-2012-46209 - Eidsivating lagmannsrett LE-2013-114591 - Høyesterett HR-2014-
2069-A, (sak nr. 2014/688), sivil sak, anke over dom.  

 
Ankende part: Roa Medisinske Senter AS (advokat Kristian Råum – til prøve) 
Ankemotpart: Staten v/Skattedirektoratet (advokat Helge Aarseth).  
 
Hva saken dreide seg om: Spørsmål om verdien av en mulig overføring av kommunalt basistilskudd ved 
omdannelse av enkeltpersonforetak for to leger til aksjeselskap hadde karakter av avskrivbar 
forretningsverdi (goodwill) etter skatteloven § 6-10 annet ledd eller annet immaterielt driftsmiddel etter 
bestemmelsens tredje ledd som bare er avskrivbart ved et åpenbart verdifall. Ligningsmyndighetene la 
det siste til grunn, men Høyesterett kom som tingretten til at det dreide seg om et avskrivbart 
immaterielt driftsmiddel (forretningsverdi/goodwill). 

Kort omtale av dommen: Saksforholdet kan oppsummeres i følgende punkter: 

 To fastleger overførte i 2003 sin legepraksis til Roa Medisinske Senter AS (RMS) 
 Forretningsverdien (goodwill) ble verdsatt til ca. 1,5 millioner kroner for begge de overdratte 

foretak = 50 % av legenes gjennomsnittlige næringsinntekt de tre foregående år. 
 Ved ligningen for 2003 godtok ligningsmyndighetene ikke at det var overført noen ”goodwill” 

ved omdannelsen – kun et ”annet immaterielt driftsmiddel enn forretningsverdi” som ikke var 
avskrivbart etter skatteloven § 6-10 tredje ledd. 

 Ligningen ble opphevet ved tingrettsdom 05.05.2006 (Hadeland og Land) som fant at det forelå 
en avskrivbar forretningsverdi etter skatteloven § 6-10 annet ledd. 

 Dommen ble stadfestet ved lagmannsrettsdom 07.03.2007 som fastsatte visse retningslinjer for 
ligningen. 

 Ved Riksskattenemndas vedtak 09.09.2011  ble kr. 300 000 av totalverdien av foretaket på 1,46 
millioner kroner anset som ”personlig goodwill” – en form for fremtidig lønn. Verdien av de 
overførte fastlegeavtaler ble satt til 1 million kroner og betraktet som ”annet immaterielt 
driftsmiddel”, mens det resterende kr. 160 000 ble betraktet som avskrivbar ”goodwill”. 
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 Gjøvik tingrett opphevet ligningen ved dom 29.04.2013 da den fant at også vederlag ut over 
personavhengig goodwill utgjorde et avskrivbart immaterielt driftsmiddel (goodwill). 

 Eidsivating lagmannsrett stadfestet ligningen ved dom 25.02.2014. Retten fant at verdien av 
basistilskuddet etter fastlegeavtalen utgjorde et ”annet immaterielt driftsmiddel enn 
forretningsverdi” i henhold til skatteloven § 6-10 tredje ledd. 

 Ved Høyesteretts dom 23.10.2014 ble tingrettens dom stadfestet og skattyter tilkjent 
sakskostnader for samtlige instanser. 

Høyesterett foretok først en gjennomgang av fastlegeforskriftene, bl.a. § 31 som fastsetter at ved 
overdragelse av en fastlegepraksis ”blir listen over personer overført til den nye fastlegen”.  

Høyesterett tok utgangspunkt i Ot. Prp. nr. 19 (1983-84) hvor det ble foreslått å innføre avskrivningsrett 
for goodwill men ikke for andre immaterielle verdier hvor løpende verdifall ikke var like åpenbart. I 
denne proposisjon uttales også at goodwill omfatter verdier av forskjellig type og varighet og har et 
tilsvarende vidt innhold som etter aksje- og regnskapslovgivningen. 

På denne bakgrunn tok Høyesterett utgangspunkt i Foreløpig Norsk RegnskapsStandard som gjaldt i 
2003. Standarden hadde en definisjon av immaterielle eiendeler med bl.a. krav til at rettigheten er i) 
identifiserbar og ii) kontrolleres av foretaket. Da kommunale basistilskudd er helt avhengig av 
pasientlisten – som legene ikke har noen direkte kontroll over da pasientene står fritt i å velge fastlege – 
fant retten at denne verdi ikke oppfylte kontrollvilkåret i regnskapsstandardens definisjon av immateriell 
eiendel. Og konklusjonen ble da at vederlaget – bortsett fra det som partene hadde karakterisert som 
”personlig goodwill” som ikke var omtvistet – i sin helhet måtte ”anses som betaling for forretningsverdi 
som faller inn under skatteloven § 6-10 andre ledd” (avsnitt 60). 

En dommer hadde en særuttalelse hvor han under tvil slutter seg til førstvoterendes konklusjon med 
utgangspunkt i at ”retten til basistilskudd er uløselig knyttet til de ansatte fastlegene” og videre at 
”[f]astlegenes fortsatte ansettelsesforhold har Roa Medisinske Senter AS som arbeidsgiver ikke kontroll 
over” (avsnitt 66). 

Referentens kommentarer: Som det fremgår av omtalen ovenfor dreier denne dom seg om 
avgrensningen mellom forretningsverdi og andre immaterielle rettigheter. Tilsvarende 
avgrensningsspørsmål oppstår også i en annen relasjon: Spørsmål om merverdi ved salg av foretak hvor 
selger skal fortsette sitt arbeidsforhold har karakter av forretningsverdi eller vederlag for fremtidig 
arbeidsinnsats (”earn-out”). Og resultatet av slike avgrensningsspørsmål – særlig det siste – kan fremstå 
som nokså uforutsigbare sett fra skattyters ståsted. 

I denne sak var det spørsmål om verdien som knyttet seg til de kommunale basistilskudd i 
legevirksomheten, hadde karakter av forretningsverdi eller annet immaterielt aktivum.  Begrepet 
forretningsverdi (goodwill) knytter seg merverdier i et realisert foretak som ikke kan knyttes til noen 
bestemt eiendel, mens ”annet immaterielt driftsmiddel” knytter seg til en identifiserbar eiendel. Om 
slike basistilskudd inngår i en forretningsverdi eller er en selvstendig immateriell eiendel, er etter min 
mening ikke et helt opplagt spørsmål – det krever en nærmere analyse av de sentrale egenskaper ved 
slike tilskudd. – At tingrett og lagmannsrett hadde forskjellige syn på dette, illustrerer også at spørsmålet 
ikke var helt opplagt.  

Etter min mening er det positivt at Høyesterett her stadfester tingrettens dom og konstaterer at også 
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den verdi i et legeforetak som kan knyttes til de kommunale basistilskudd, utgjør en forretningsverdi i 
relasjon til skatteloven § 6-10 annet ledd. Ved overdragelse av virksomhet vil merverdier knyttet til den 
fremtidige inntjening som oftest knytte seg til ulike posisjoner som er opparbeidet i virksomheten.  
Dersom slike ”posisjoner” ikke knytter seg til klart identifiserbare eiendeler – materielle eller 
immaterielle – bør verdien anses for å inngå i en forretningsverdi som kan avskrives etter nevnte 
bestemmelse. 

Etter min mening synes Høyesterett å bygge på slike synspunkter i dommen med en viktig nyansering: 
Ved vurderingen av hva som i skatterettslig sammenheng kan anses som en identifiserbar immateriell 
verdi, må man også se hen til den regnskapsmessige klassifisering av slike verdier.  Og etter Foreløpig 
Norsk RegnskapsStandard som gjaldt i 2003, var det et krav at immaterielle eiendeler for det første var 
identifiserbare og for det annet kontrollerbare for å kunne regnskapsføres som en særskilt immateriell 
verdi – forskjellig fra forretningsverdi. Det er åpenbart en fordel at samme kriterier også legges til grunn 
ved den skatterettslige klassifikasjon av slike eiendeler siden skatteloven ikke har noen nærmere 
definisjon av hva som inngår i en forretningsverdi. – Og basert på en analyse av regnskapsstandardens 
krav til identifiserbarhet og kontrollerbarhet som vilkår for at en verdi kan oppføres som selvstendig 
eiendel, var det ikke så underlig at Høyesterett landet på at retten til kommunale basistilskudd ikke var 
tilstrekkelig identifiserbar/kontrollerbar til å kunne skilles fra den alminnelige forretningsverdi ved 
overdragelsen av legeforetakene. 

Etter mitt syn er dette en prinsipiell dom som gir en viss avklaring på avgrensningen av begrepet 
”forretningsverdi” i skatteloven § 6-10 annet ledd i motsetning til ”annet immaterielt driftsmiddel” i 
bestemmelsens tredje ledd. 

Syv 
 

(1) Dommer Kallerud: Saken gjelder om ligningen av Roa Medisinske Senter AS for inntektsåret 2003 er 
gyldig. Det sentrale spørsmålet er hvordan verdien av rett til kommunalt basistilskudd etter 
fastlegeordningen skal klassifiseres skatterettslig etter overdragelse av legepraksis.  

(2) Ekteparet Mesrack Worku og Kesete Negassi har arbeidet som leger i Lunner kommune siden 1994. 
Inntil 2003 var praksisene organisert som enkeltpersonforetak. I 2003 omdannet de foretakene til Roa 
Medisinske Senter AS, hvor de eier halvparten av aksjene hver. Både før og etter omdannelsen hadde de 
to fastlegeavtale med Lunner kommune. Etter overdragelsen mottok aksjeselskapet basistilskuddet fra 
kommunen.  

(3) Lunner kommune hadde i 2003 inngått syv fastlegeavtaler. En avtalehjemmel var ledig.  

(4) Roa Medisinske Senter AS oppga for ligningsåret 2003 at Worku og Negassi hadde overdratt 
forretningsverdi (goodwill) til det nystiftede selskapet i form av blant annet kundeportefølje, omdømme 
og tilgang til kontorpersonell. Forretningsverdien var verdsatt til henholdsvis 403 000 kroner fra Worku 
og 1 050 800 kroner fra Negassi, til sammen 1 453 800. Verdien var satt ut fra 50 prosent av legenes 
gjennomsnittlige næringsinntekt for de tre foregående årene. Det ble ikke overført fysiske driftsmidler. 
Roa Medisinske Senter AS krevde fradrag for avskrivning av forretningsverdien for ligningsåret 2003.  
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(5) Slik saken står for Høyesterett, er problemstillingen om den delen av vederlaget som knytter seg til 
forventningen om at selskapet etter overdragelsen vil motta kommunalt basistilskudd etter 
fastlegeordningen skal anses som en forretningsverdi (goodwill) som gir rett til avskrivning etter 
skatteloven § 6-10 andre ledd, slik Roa Medisinske Senter AS hevder. Alternativet er at basistilskuddet i 
denne sammenheng, slik staten gjør gjeldende, er å anse som et "annet immaterielt driftsmiddel enn 
forretningsverdi". Konsekvensen er i tilfelle at fradrag for avskrivning bare kan kreves dersom "verdifallet 
er åpenbart", jf. skatteloven § 6-10 tredje ledd.  

(6) Saken har vært behandlet i to omganger av ligningsmyndighetene og domstolene. 
Ligningsmyndighetene godkjente i første omgang ikke at det var overført avskrivbar goodwill overhodet, 
og lignet Roa Medisinske Senter AS ut fra dette. Hadeland og Land tingrett opphevet denne ligningen ved 
dom 5. mai 2006. Etter tingrettens oppfatning ble det overført goodwill ved overdragelsen av 
legevirksomhetene. Etter anke fra staten stadfestet Eidsivating lagmannsrett 7. mars 2007 tingrettens 
dom, og ga noen retningslinjer for hvordan den fremtidige ligningsbehandlingen skulle gjennomføres. 
Retningslinjene er bare tatt inn i rettens premisser, og er ikke bindende ved den senere rettslige 
behandlingen, jf. ligningsloven § 11-1 femte ledd. 

(7) Ved den nye ligningsbehandlingen la ligningsmyndighetene, i tråd med lagmannsrettens dom, til 
grunn at det var overført noe avskrivbar goodwill. 

(8) I det siste ligningsvedtaket – Riksskattenemndas vedtak 9. september 2011 – ble vederlaget rundet av 
oppover til 1 460 000 kroner. Av dette ble 300 000 kroner ansett som "personlig goodwill" – en form for 
fremtidig lønn – som ikke gir rett til avskrivning. Dernest ble "legepraksisene" verdsatt til 1 160 000 
kroner, hvorav "fastlegeavtalene" utgjorde 1 000 000 kroner. Det fremgår av begrunnelsen for vedtaket 
at dette siste beløpet refererer seg til verdien av basistilskuddet, og at Riksskattenemnda anså dette som 
et annet immaterielt driftsmiddel enn forretningsverdi som ikke ga rett til avskrivning. Restbeløpet – 160 
000 kroner – ble ansett som avskrivbar "forretningsmessig goodwill". 

(9) Roa Medisinske Senter AS aksepterte ikke Riksskattenemndas vedtak og reiste sak om gyldigheten. 
Gjøvik tingrett kom til at den delen av vederlaget som ikke måtte anses som personavhengig goodwill var 
avskrivbar og avsa 29. april 2013 dom med slik domsslutning: 

"1. Ligningen for Roa Medisinske Senter AS for inntektsåret 2003 oppheves. 

2. I saksomkostninger betaler staten v/Skattedirektoratet 290 440 – 
tohundreognittitusenfirehundreogførti – kroner til Roa Medisinske Senter AS innen 2 – to – uker 
fra forkynnelsen av denne dom." 

(10) Staten anket til Eidsivating lagmannsrett. Lagmannsretten kom til at verdien av basistilskuddet etter 
fastlegeavtalene måtte anses som et annet immaterielt driftsmiddel enn forretningsverdi, og at det ikke 
var noe å utsette på Riksskattenemndas verdiansettelse. Lagmannsrettens dom ble avsagt 25. februar 
2014, og har denne domsslutning: 

"1. Staten ved Skattedirektoratet frifinnes. 
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2. Roa Medisinske Senter AS dømmes til å betale Staten ved Skattedirektoratet sakskostnader for 
tingrett og lagmannsrett med til sammen 367 185 – 
trehundreogsekstisjutusenetthundreogåttifem – kroner innen 2 – to – uker fra dommens 
forkynnelse." 

(11) Roa Medisinske Senter AS har anket lagmannsrettens dom til Høyesterett. Prinsipalt anfører 
selskapet at verdien av basistilskuddet er en del av den avskrivbare goodwill Roa Medisinske Senter AS 
ervervet ved overdragelsen i 2003. Subsidiært blir det hevdet at verdsettelsen er basert på en uriktig 
metode, og at Riksskattenemndas skjønn er uforsvarlig. Fastsettelsen av "personlig goodwill" ble ikke 
påanket. 

(12) Den ankende part – Roa Medisinske Senter AS – har i det vesentlige gjort gjeldende: 

(13) Ved bedømmelsen av om verdien av basistilskuddet etter fastlegeordningen må anses som et annet 
immaterielt driftsmiddel enn goodwill, jf. skatteloven § 6-10 tredje ledd, er klassifiseringen etter den 
norske regnskapsstandarden styrende. Vilkårene er her at eiendelen er identifiserbar og kontrollerbar på 
selskapets hånd. Det er ikke mulig å skille ut verdien av fastlegeavtalene eller basistilskuddene fra 
legepraksisenes forretningsverdi for øvrig. Eiendelen er dermed ikke identifiserbar. Heller ikke 
kontrollvilkåret er oppfylt siden selskapet ikke kan hindre at andre får tilgang til pasientene. 

(14) Høyesteretts dom i Rt. 2007 side 1543 (Scansales) gir sterk støtte for å anse verdien av retten til 
basistilskudd som avskrivbar goodwill. 

(15) Subsidiært anføres at Riksskattenemndas verdsettelsesmetode er uholdbar. Nemnda har i sin 
beregning multiplisert antall pasienter med størrelsen på basistilskuddet. Dernest er det gjort et fradrag 
for 3 prosent frafall av pasienter før det foretas en nåverdiberegning over to år. Det er flere innvendinger 
mot denne fremgangsmåten. Den mest åpenbare feilen er at det ikke gjøres fradrag for de utgifter som 
er nødvendige for å kunne ta imot pasienter. Verdsettelsesmetoden fører også til urimelige resultater. 

(16) Roa Medisinske Senter AS har lagt ned slik påstand: 

"1. Tingrettens dom stadfestes. 

2. Roa Medisinske Senter AS tilkjennes sakskostnader for lagmannsrett og Høyesterett." 

(17) Ankemotparten – staten ved Skattedirektoratet – har i det vesentlige gjort gjeldende: 

(18) Riktig skattemessig klassifisering av det avtalte vederlaget mellom de to legene og Roa Medisinske 
Senter AS er at verdien av det kommunale basistilskuddet som følger av fastlegeavtalene, anses som et 
annet immaterielt driftsmiddel enn goodwill. Selskapet har derfor ikke rett til fradrag for avskrivning av 
dette beløpet, jf. skatteloven § 6-10 tredje ledd. 

(19) Det er retten til basistilskudd som er objekt for vurderingen, ikke fastlegeavtalene. Disse avtalene, 
sammen med legenes pasientlister, er riktignok en forutsetning for utbetaling av basistilskudd. Men det 
er retten til å få utbetalt basistilskuddet som utgjør den økonomiske verdien staten mener må 
klassifiseres som et annet immaterielt driftsmiddel enn avskrivbar goodwill. 
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(20) Ved den rettslige vurderingen av basistilskudd etter en fastlegeavtale er det, i mangel av definisjon 
av goodwill i skatteloven, naturlig å søke veiledning i regnskapsreglene og den norske standarden for 
regnskapsmessig behandling av andre immaterielle eiendeler enn goodwill. Standardens vilkår for å anse 
retten til basistilskudd som en immateriell eiendel – identifiserbar og under erververens kontroll – er 
oppfylt. 

 (21) Basistilskuddet er, slik lagmannsretten korrekt la til grunn, en identifiserbar verdi som kan skilles fra 
legenes øvrige inntekter. Dette fremgår i vår sak blant annet ved at partene avtalte at tilskuddet etter 
omdannelsen skal utbetales til Roa Medisinske Senter AS, ikke til legene personlig. Beløpet fremgår 
dermed direkte av selskapets regnskaper. 

(22) Kontrollvilkåret er oppfylt ved at kravet på basistilskudd er beskyttet gjennom avtalen mellom 
partene og av regelverket knyttet til overføring av fastlegeavtaler. Som påpekt av lagmannsretten, kan 
kommunen bare si opp fastlegeavtalen hvis den har saklig grunn til det. Pasientene har ikke fri adgang til 
å skifte fastlege, og antallet fastleger i hver kommune er begrenset. Dette gir en sterk juridisk beskyttelse 
av verdien av basistilskuddet. 

(23) Det er ikke grunnlag for å vurdere verdien av retten til basistilskudd som goodwill ut fra 
Høyesteretts dom i Rt. 2007 side 1543 (Scansales). Retten til basistilskudd kan ikke sammenlignes med 
verdien av en opparbeidet kundekrets i et agenturforhold, som i den saken ga grunnlag for avskrivbar 
goodwill. Basistilskuddet betales av kommunen, ikke av legens "kunder", og er uavhengig av om 
personene på listen faktisk oppsøker fastlegen. 

(24) Verdien av retten til basistilskudd bør derimot bedømmes på samme måte som ved overdragelse av 
konsesjonspliktig virksomhet. Det vises blant annet til Rt. 2005 side 1461 (Firda) og Rt. 2008 side 343 
(Hafslund) hvor konsesjoner ble ansett som egne immaterielle driftsmidler forskjellig fra goodwill. 

(25) Riksskattenemndas skjønnsmessige ansettelse av verdien av basistilskuddet bygger på en forsvarlig 
og tilstrekkelig bred vurdering av de relevante momentene. Verdianslaget er forsiktig. Det er korrekt å 
bygge på bruttoverdien av basistilskuddet siden det er verdien av dette tilskuddet i seg selv som skal 
verdsettes som en immateriell eiendel. Det er ikke her tale om å verdsette en samlet virksomhet. 

(26) Staten ved Skattedirektoratet har nedlagt slik påstand: 

"Anken forkastes." 

(27) Jeg er kommet til at anken fører frem. 

(28) Reglene om rett til fradrag for avskriving er inntatt i skatteloven § 6-10 første til tredje ledd, som har 
denne ordlyden: 

"(1) Det gis fradrag for avskrivning for verdiforringelse ved slit eller elde på betydelige 
driftsmidler, jf. §§ 14-30 flg. 

(2) Det gis fradrag for avskrivning av forretningsverdi som er ervervet ved 
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a. kjøp av virksomhet, eller 

b. overtakelse av virksomhet ved arv eller gave når det er betalt arveavgift av verdien. 

(3) Fradrag for avskrivning av annet immaterielt driftsmiddel enn forretningsverdi gis bare hvis 
verdifallet er åpenbart. Er det immaterielle driftsmiddelet en tidsbegrenset rettighet kan 
avskrivninger likevel kreves i samsvar med § 14-50." 

(29) Dersom verdien av retten til basistilskudd etter overføring til Roa Medisinske Senter AS anses som 
en forretningsverdi (goodwill) etter andre ledd bokstav a), har altså selskapet krav på fradrag. 
Avskrivning kan i tilfelle foretas etter saldometoden med inntil 20 prosent årlig, jf. skatteloven § 14-43 
første ledd bokstav b. Dersom verdien derimot bedømmes som et "annet immaterielt driftsmiddel enn 
forretningsverdi" etter tredje ledd, har selskapet bare rett til fradrag for avskrivning dersom verdifallet er 
"åpenbart". 

(30) Retten til basistilskudd forutsetter avtale om fastlegepraksis, og, som jeg kommer tilbake til, er den 
nærmere utformingen av ordningen av betydning ved den rettslige rubriseringen av basistilskuddet. 

(31) Fastlegeordningen ble innført fra 1. juni 2001 og reguleres nå blant annet av forskrift av 29. august 
2012 nr. 842. Det er ikke gjort endringer i ordningen av betydning for vår sak siden den ble innført. 

(32) I § 4 i forskriften er fastsatt at kommunen skal organisere fastlegeordningen og sørge for at personer 
som ønsker det, får tilbud om plass på en fastleges liste. I § 4 andre ledd og i merknadene til forskriften 
er det understreket at kommunen må sørge for at det deltar et tilstrekkelig antall fastleger i ordningen. 
Det uttales i merknadene at kapasiteten må "... være stor nok til at mulighetene for å bytte fastlege er 
tilstede". Rett til å skifte fastlege inntil to ganger i året er fastsatt i § 6 i forskrift om pasient- og 
brukerrettigheter i fastlegeordningen av 29. august 2012 nr. 843. En person som er tilknyttet en 
fastlegeliste, kalles "listeinnbygger", jf. fastlegeforskriften § 2 bokstav c. 

(33) Det fremgår av fastlegeforskriften § 9 at fastlegenes økonomiske vederlag består av et tilskudd fra 
kommunen for hver person som står på fastlegens liste (basistilskuddet), pasientenes betaling av 
egenandel og refusjon fra folketrygden. Til forskjell fra egenandel og refusjon utbetales basistilskuddet 
uavhengig av om personene på listen oppsøker legen. I 2003 var tilskuddet 311 kroner per person per år. 

(34) Etter § 30 i fastlegeforskriften skal kommunen inngå individuell avtale med alle leger som skal delta i 
ordningen. Etter avtalen med kommunen kunne legene i vår sak ha inntil 2 500 innbyggere på listen. I 
2003 hadde begge legene i overkant av 900 personer på sine lister. Partene kan si opp avtalen, men for 
kommunen kreves at oppsigelsen er saklig begrunnet, jf. forskriften § 32. Etter punkt 5.6 første ledd i en 
rammeavtale mellom KS og Den norske legeforening har en lege som fratrer som fastlege, "rett til å 
kreve overdratt praksis til overtagende lege". Overdragelsesbetingelsene avtales mellom legene. Blir de 
ikke enige, fastsettes overdragelsessummen med bindende virkning av en nemnd. 

(35) I fastlegeforskriften § 31 andre ledd er det fastsatt at dersom en ny fastlege overtar praksis fra en 
lege som avslutter sitt avtaleforhold, "... blir listen over personer overført til den nye fastlegen". 
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Kommunen skal i slike tilfeller sørge for at personene på listen blir gjort oppmerksomme på retten til å 
skifte fastlege. 

(36) Med dette som bakgrunn går jeg over til å vurdere om den verdi som ligger i forventningen om at 
Roa Medisinske Senter AS etter overdragelsen vil motta kommunalt basistilskudd, gir grunnlag for 
avskrivning etter skatteloven § 6-10 andre ledd. 

(37) Det er en generell forutsetning for avskrivningsadgang at driftsmiddelet forringes gjennom bruk eller 
fordi tiden går. Er driftsmiddelet ikke utsatt for slik verdiforringelse, er det ikke grunn til å gi rett til 
fradrag for avskrivning. 

(38) På samme måte som at fysiske driftsmidler gjerne forringes ved "slit eller elde", § jf. § 6-10 første 
ledd, vil også verdien av overført goodwill regelmessig bli redusert etter som tiden går etter at 
erververen har overtatt virksomheten. I Ot.prp. nr. 19 (1983–84) side 17 første spalte heter det således 
om bakgrunnen for å innføre avskrivningsrett også for goodwill blant annet: 

"Ervervet goodwill kan gradvis erstattes av en ny selvutviklet goodwill eller gå tapt." 

(39) Når avskrivingsadgangen er mer begrenset for andre immaterielle driftsmidler – verdifallet må her 
være "åpenbart" – har det sin bakgrunn i at slike tidsubegrensede rettigheter vanligvis ikke forringes på 
samme måte som fysiske driftsmidler. Jeg viser her sammenligningsvis til § 6-10 tredje ledd andre 
punktum, som fastsetter at dersom det immaterielle driftsmiddelet er en tidsbegrenset rettighet, gis 
likevel rett til avskriving, jf. nærmere om bakgrunnen Ot.prp. nr. 35 (1990–91) side 116. 

(40) Lovhistorikken og de sentrale forarbeidene er, sammen med tidligere retts- og ligningspraksis mv., 
oppsummert i Rt. 2007 side 1543 (Scansales) avsnitt 32–38, og jeg viser til dette. 

(41) Begrunnelsen for reglene danner et viktig bakteppe når jeg nå ser nærmere på hvordan verdien av 
retten til basistilskudd etter fastlegeordningen skal klassifiseres. 

(42) Ved overdragelse av en opparbeidet legepraksis vil, som tidligere nevnt, utover fysiske driftsmidler, 
pasientporteføljen og fordelen ved å overta en virksomhet som er i drift, regelmessig være sentrale 
komponenter i det erververen betaler for. Pasientporteføljens verdi ligger særlig i forventingen om at 
pasientene, herunder listeinnbyggerne, også i fremtiden vil generere inntekter. Betydningen av den 
overdragende legens innsats for å skape disse verdiene vil som jeg allerede har vært inne på, naturlig 
reduseres etterhvert som tiden går etter at han har avsluttet virksomheten, og den nye legens egen 
innsats vil gradvis få større betydning. Etter min oppfatning tilsier disse forholdene at det ved 
overdragelse av veletablerte legepraksiser regelmessig vil bli overført goodwill til den som overtar 
praksisen. Spørsmålet blir dermed – slik jeg ser det – om det til tross for dette utgangspunktet er 
grunnlag for å behandle verdien av basistilskuddet på en annen måte enn den forretningsverdien som 
ellers vanligvis vil bli overført ved overdragelse av en etablert legepraksis. 

(43) I de forarbeidene jeg allerede har nevnt, Ot.prp. nr. 19 (1983–84), er det vist til forståelsen av 
begrepet goodwill blant annet i regnskapsreglene. Det heter om dette på side 16 andre spalte og side 17 
første spalte: 
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"Begrepet goodwill vil omfatte verdier av forskjellig type og av forskjellig varighet. Tungtveiende 
grunner tilsier en lik regel for de forskjellige typer. Begrepet goodwill er derfor gitt tilsvarende 
vide innhold som etter aksje- og regnskapslovgivningen, dvs. at goodwill refererer seg til 
merverdien ut over verdien av de enkelte eiendeler, i den utstrekning den representerer en 
forretningsverdi." 

(44) Blant annet med bakgrunn i disse forarbeidene, er det – i mangel av definisjon i skatteloven – i 
rettspraksis lagt stor vekt på hvordan immaterielle driftsmidler behandles regnskapsmessig, se Rt. 2007 
side 1543 (Scansales) avsnitt 37 flg., selv om disse prinsippene ikke uten videre er avgjørende, se Rt. 
2008 side 343 (Hafslund) avsnitt 51. 

(45) Immaterielle eiendeler er definert i Foreløpig Norsk RegnskapsStandard, som gjaldt i 2003. 
Standardens definisjon av immaterielle eiendeler lyder slik: 

"Immaterielle eiendeler er ikke-pengeposter uten fysisk substans som foretaket benytter i 
tilvirkning eller salg av varer og tjenester, ved utleie til andre foretak, eller for administrative 
formål, og som: 

a) er identifiserbare, og 

b) kontrolleres av foretaket slik at de representerer fremtidige økonomiske fordeler som 
forventes å tilflyte foretaket." 

(46) Standarden gir deretter eksempler på immaterielle eiendeler som kan falle inn under definisjonen, 
blant annet varemerker, utgiverrettigheter, lisenser og patenter. 

(47) Partene har ikke tatt opp om fordelen knyttet til retten til basistilskudd i det hele kan karakteriseres 
som en "ikke-pengepost" i definisjonens forstand. Heller ikke er det tatt opp om basistilskuddet kan sies 
å være et driftsmiddel foretaket "benytter" på en av de måtene som beskrives i definisjonen. Jeg går 
derfor ikke inn på de spørsmålene disse vilkårene i definisjonen kunne reise. 

(48) Etter bokstav a er det et vilkår for at en eiendel skal anses som en annen immateriell eiendel enn 
forretningsverdi, at den er "identifiserbar". I den nærmere beskrivelsen av dette vilkåret er det 
fremhevet at eiendelen må kunne "skilles fra goodwill". Da jeg mener det er klart at vilkåret om kontroll i 
bokstav b ikke er oppfylt, finner jeg det ikke nødvendig å gå inn på kravet om identifiserbarhet. 

(49) I standardens nærmere beskrivelse av kravet til kontroll heter det blant annet: 

"Et foretak kontrollerer en eiendel dersom det kan sikre at de fremtidige økonomiske fordelene 
knyttet til eiendelen tilflyter foretaket og kan hindre at andre får tilgang til disse fordelene. 
Kontroll kan være sikret gjennom juridisk beskyttelse, men juridisk beskyttelse er ikke en 
nødvendig forutsetning for kontroll." 

(50) Det sentrale i kontrollvilkåret er altså at foretaket – i vår sak Roa Medisinske Senter AS – kan sikre at 
fordelen knyttet til den immaterielle eiendelen – her fordelen selskapet har av at retten til basistilskudd 
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er overført fra de to legene – kan utnyttes av foretaket i fremtiden. Et viktig element i dette er om 
selskapet kan hindre at andre får tilgang til fordelen, her retten til basistilskudd. 

(51) Det fremgår av min tidligere redegjørelse at retten til basistilskudd ikke bare følger av at legen har 
avtale med kommunen, men er helt ut avhengig av antallet listeinnbyggere. Dersom en person benytter 
sin rett til å skifte fastlege, faller basistilskuddet for vedkommende bort. Og erververen kan ikke hindre 
listeinnbyggerne å skifte lege. Muligheten til å kunne velge lege fritt, og å kunne skifte lege, er som jeg 
tidligere har påpekt, en viktig side ved fastlegeordningen. Den som overtar en fastlegepraksis med 
tilhørende listeinnbyggere, har således ingen sikkerhet for at personene forblir på listen slik at de fortsatt 
gir grunnlag for basistilskudd. Etter min mening er det dermed klart at den som overtar en legepraksis, 
ikke har slik kontroll over retten til basistilskudd som standarden krever. 

(52) Jeg skyter her inn at det ikke har noen betydning at overdragelsen i vår sak skjedde til et 
aksjeselskap hvor de overdragende legene eier alle aksjene. Det er tale om ulike rettssubjekter, og 
vurderingen av verdien av basistilskuddene må bli den samme som om overdragelsen hadde skjedd til en 
ny fastlege. Jeg har forstått statens prosedyre slik at den aksepterer dette. 

(53) Staten har anført at det i praksis skjer få skifter av fastleger, og at den overtakende legen ved egen 
innsats kan hindre at pasienter forlater listen. Dette er etter mitt syn ikke avgjørende. Formentlig er det 
ikke uvanlig at en kundekrets er, eller i alle fall forventes å være, nokså trofast etter et eierskifte. 
Nettopp dette vil regelmessig være en viktig komponent i den forretningsverdien kjøperen er villig til å 
betale for. At den ervervede goodwill gradvis erstattes av at erververen selv opparbeider seg goodwill, er 
også typisk og intet argument mot å tillate avskrivning. 

(54) Staten har også fremholdt at det bare er adgang til å skifte fastlege to ganger i året, og at det gjør 
situasjonen annerledes enn ved overtakelse av en kundekrets. Dette kan klart ikke føre frem. Ett enkelt 
skifte av fastlege er tilstrekkelig til at retten til basistilskudd faller bort, og vil for den overtagende 
virksomheten ha samme effekt som om en kunde forsvinner. 

(55) Jeg konkluderer etter dette med at retten til basistilskudd etter fastlegeordningen ikke faller inn 
under definisjonen av immaterielle eiendeler i regnskapsstandarden fordi kontrollvilkåret ikke er oppfylt. 

(56) Rt. 2007 side 1543 (Scansales) gir støtte for at retten til basistilskudd etter fastlegeordningen etter 
overdragelsen må anses som goodwill for Roa Medisinske Senter AS. Dommen gjaldt den skatterettslige 
bedømmelsen av et vederlag for overtakelse av en agenturforretning. I avsnitt 46 konstaterer 
førstvoterende at selve agenturretten kan tenkes å være et immaterielt driftsmiddel etter skatteloven § 
6-10 tredje ledd. I avsnitt 52 fremgår det imidlertid at staten ikke hadde ført noe bevis for at selve 
agenturet hadde noen merverdi utover kundemassen. Parallellen til vår sak ville her eventuelt vært 
fastlegeavtalen isolert sett. Men staten gjør, som tidligere nevnt, ikke gjeldende at fastlegeavtalene 
utgjør et immaterielt driftsmiddel i vår sak. 

(57) I avsnitt 47 heter det: 

"Verdien av en opparbeidet kundekrets står imidlertid i en annen stilling. Verken selger, kjøper 
eller agent har kontroll over kundene, og kunder kan normalt ikke overføres som andre eiendeler 
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eller rettigheter. I tillegg kommer at bare ved salg av virksomheten kan kjøperen dra nytte av 
kundekretsen. I den utstrekning kundene måtte ha verdi for den som overtar en virksomhet, har 
dette i praksis vært ansett som goodwill med forretningsverdi i de tilfeller vederlaget for en 
virksomhet overstiger den virkelige verdi av identifiserbare eiendeler og gjeld." 

(58) Det som her sies, er etter min mening langt på vei dekkende også ved overdragelse av en 
innarbeidet fastlegepraksis. Retten til basistilskudd er, som jeg har redegjort for tidligere, direkte knyttet 
til antallet listeinnbyggere. Listeinnbyggerne atskiller seg i vår sammenheng ikke avgjørende fra andre 
næringsdrivendes kunder. At det er kommunen som betaler, kan jeg vanskelig se har noen betydning i 
denne sammenheng. 

(59) Staten har vist til at ved salg av enkelte konsesjonspliktige virksomheter bedømmes den merverdi 
som ligger i forventningen om å kunne "overta" selgerens konsesjon, som et annet immaterielt 
driftsmiddel enn goodwill, se særlig Rt. 2005 side 1461 (Firda) og Rt. 2008 side 343 (Hafslund). Etter mitt 
syn gir disse avgjørelsene ikke veiledning for vår sak. Hvis det hadde vært anført at adgangen til å drive 
fastlegepraksis var et knapphetsgode, kunne det kanskje vært gjort gjeldende at forventningen om å 
kunne inngå en ny avtale har en immateriell verdi som kan sammenlignes med situasjonen i 
konsesjonssakene. Men vår sak ligger ikke slik an. 

(60) Jeg er etter dette – som tingretten – kommet til at Riksskattenemndas vedtak bygger på feil 
lovanvendelse. Bortsett fra beløpet som anses som "personlig goodwill", som ikke er gjenstand for 
behandling i Høyesterett, må vederlaget i sin helhet anses som betaling for forretningsverdi som faller 
inn under skatteloven § 6-10 andre ledd. 

(61) Ut fra min konklusjon er det ikke nødvendig å gå inn på den ankende parts innvendinger mot 
verdsettelsesmetoden. 

(62) Roa Medisinske Senter AS har fått fullt medhold, og må tilkjennes sakskostnader for alle instanser i 
tråd med hovedregelen i tvisteloven § 20-2. Sakskostnader for tingretten er fastsatt i tingrettens dom, 
som etter mitt syn må stadfestes. For lagmannsretten krevde Roa Medisinske Senter AS sakskostnader 
med 170 906 kroner inkludert merverdiavgift. For Høyesterett kreves 137 500 kroner inkludert 
merverdiavgift. Oppgavene legges til grunn. I tillegg kommer ankegebyr for Høyesterett med 23 220 
kroner. Sakskostnader for lagmannsretten og Høyesterett tilkjennes etter dette med i alt 331 626 kroner. 

(63) Jeg stemmer for denne 

D O M : 

1. Tingrettens dom stadfestes. 

2. I sakskostnader for lagmannsretten og Høyesterett betaler staten ved Skattedirektoratet til Roa 
Medisinske Senter AS 331 626 – trehundreogtrettientusensekshundreogtjueseks kroner innen 2 – to – 
uker fra forkynnelsen av denne dommen. 
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(64) Dommer Arntzen: Jeg er kommet til samme resultat som førstvoterende, men med en noe annen 
begrunnelse. 

(65) Jeg er ikke uten videre enig i førstvoterendes tilnærming til kontrollerbarhetskriteriet i en situasjon 
som den foreliggende. Roa Medisinske Senter AS' rettighet gjelder løpende basistilskudd etter 
fastlegeavtalen basert på antall listeinnbyggere til enhver tid. De fremtidige økonomiske fordelene av 
denne rettigheten er selskapet i utgangspunktet sikret gjennom avtalen med fastlegene. I den grad 
pasienter skulle velge å bytte fastlege, vil den korresponderende delen av basistilskuddet ikke lenger 
være omfattet av avtalen. Den omstendighet at antall listeinnbyggere kan variere, ser jeg på som en del 
av verdsettelsesspørsmålet. 

(66) Når jeg likevel, og under tvil, finner å kunne slutte meg til førstvoterendes konklusjon, har det 
sammenheng med at retten til basistilskudd er uløselig knyttet til de ansatte fastlegene. Fastlegenes 
fortsatte ansettelsesforhold har Roa Medisinske Senter AS som arbeidsgiver ikke kontroll over. Jeg er 
ikke enig med staten i at det må foretas en identifikasjon mellom fastlegene og Roa Medisinske Senter 
AS for så vidt gjelder denne siden av kontrollerbarhetskriteriet. 

(67) Dommar Utgård: Eg er i det hovudsaklege og i resultatet einig med førstvoterande, dommar 
Kallerud. 

(68) Dommer Matheson: Likeså. 

(69) Dommer Skoghøy: Likeså. 

(70) Etter stemmegivningen avsa Høyesterett denne 

DOM: 

1. Tingrettens dom stadfestes. 

2. I sakskostnader for lagmannsretten og Høyesterett betaler staten ved Skattedirektoratet til 
Roa Medisinske Senter AS 331 626 – trehundreogtrettientusensekshundreogtjueseks kroner innen 
2 – to – uker fra forkynnelsen av denne dommen. 

 

 

SkN 14-116 Polarhav 
 

Lovstoff: Skatteloven § 5-2 og § 13-1 

Høyesteretts dom av 30. oktober 2014,  

Dommere: Arntzen, Ringnes, Matheson, Noer, Skoghøy. Saksgang: Salten tingrett TSALT-
2012-119802 - Hålogaland lagmannsrett LH-2013-82345 - Høyesterett HR-2014-2108-A, 
(sak nr. 2014/636), sivil sak, anke over dom. 
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Ankende part: Torleif Skotheimsvik, Polarhav AS og Polarfangst AS (advokat Roald Angell). 

Ankemotpart: Staten v/Skatt nord (advokat Arne Haavind). 

 
Hva saken dreide seg om: Spørsmål om realisasjon av fiskefartøy også innebar at 
tilknyttede fiskerettigheter måtte anses for å være realisert. – Dessuten spørsmål om 
fiskerettigheter inngikk i formuesskattegrunnlaget. 

Kort omtale av dommen: Torleif Skotheimsvik (Torleif S.) drev fiske gjennom 
enkeltpersonforetak. Han eide også 35 % av aksjene i Polarhav AS hvor sønnen eide 20 %. 
Polarhav eide 91,1 % av aksjene i Polarfangst AS hvor skattyter var styreleder/daglig leder. 

Torleif S. overdrar i 2005 vederlagsfritt fiskefartøyet MS Sjøliv til Polarhav AS og 
fiskefartøyet MS Andungen til Polarfangst AS for NOK 40 000. Etter søknad til 
fiskerimyndighetene fikk begge kjøpere rett til å drive fiske med fartøyene med 
deltakeradgang til samme fiskerier som tidligere. 

Samme år kjøpte Polarfangst AS MS Sørlys for NOK 3 120 000 med deltakeradgang til fiske 
av sild. Fiskerettighetene ble flyttet fra Sørlys til et annet fartøy selskapet eiet, MS 
Andungen.  

Polarfangst AS flyttet også fiskerettigheter fra fartøyet MS Øyfisk til MS Sørlys – sistnevnte 
ble solgt for MNOK 3,120 til Veiding AS som senere solgte fartøyet videre for MNOK 1,97 
uten fiskerettigheter. 

Endringsvedtak 1) 05.05.2010: Etter et bokettersyn i 2007-2008 la ligningsmyndighetene 
til grunn at overdragelsen av fartøy fra Torleif S. til Polarhav AS og til Polarfangst AS 
skjedde mellom nærstående.  Fiskerettighetene knyttet til fartøyene ble også ansett for 
overdratt fra Torleif S. til selskapene og skulle følgelig ha blitt verdsatt til omsetningsverdi. 
Inntekten utgjorde virksomhetsinntekt for Torleif S som ble fastsatt til MNOK 1,5 for MS 
Sjøliv og MNOK 0,3 for MS Andungen. Samlet inntektsøkning i 2005 for Torleif S utgjorde 
altså MNOK 1,8. 

Endringsvedtak 2) 05.05.2010: Polarfangst AS’ salg av MS Sørlys til Veidung AS omfattet 
også tilhørende torskerettigheter som ble verdsatt til MNOK 1,150. Selskapets inntekt ble 
forhøyet tilsvarende. 

Endringsvedtak 3) 05.05.2010: Fiskerirettighetene ble ansett som formue for selskapene. 
Formuesverdien for Polarhav AS ble økt med MNOK 1,5 for rettighetene knyttet til MS Sjøliv. 
Formuesverdien for Polarfangst AS ble forhøyet med MNOK 1,45 for rettighetene knyttet til 
MS Andungen.  

Vedtakene ble fastholdt i klagerunden. Ved rettslig overprøving ble Staten v/Skatt nord 
frifunnet ved Salten tingretts dom 15.03.2013. Anke til Gulating lagmannsrett ble forkastet 
ved dom 07.02.2014, og det samme skjedde ved anke til Høyesterett som stadfestet 
tingrettens dom punkt 1, men uten å tilkjenne sakskostnader for noen instans. 

Spørsmål 1: Gevinstbeskatning – skattemessig realisasjon av fiskerirettigheter 

Høyesterett behandlet først spørsmål om gevinstbeskatning med henvisning til reglene i 
deltakerloven av 26.03.1999 nr. 15 og havressurslova av 06.06.2008 nr. 37. Spørsmålet var 
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om Torleif S. og Polarfangst AS i skattemessig forstand hadde realisert deltakeradganger 
ved salgene av fartøyene MS Sjøliv til Polarhav AS, MS Andungen til Polarfangst AS og MS 
Sørlys til Veiding AS. Dette ville igjen avhenge av om selskapene og ikke bare fysiske 
personer kunne inneha slike rettigheter. 

Deretter tok retten standpunkt til om et selskap etter loven kan være innehaver av en 
deltakeradgang. Etter deltakerforskriften § 8 fremgår det at med eier forstås den ”som 
direkte, eller indirekte gjennom foretak, innehar mer enn 50 % av eierandelen i fartøyet”, 
noe som igjen forutsatte at selskapet eies av aktive fiskere med mer enn 50 %. 

Skattyterne hevdet at det var den fysiske personen som direkte eller indirekte er fartøyet 
som innehar deltageradgangene etter lovens kapittel IV. Dette var Høyesterett ikke enig i, 
og kom til at den som innehar ervervstillatelsen etter loven også innehar deltakeradgangen.  

Høyesterett fant at deltakeradgangen for MS Sjølov og MS Andungen ble overført til 
Polarhav AS og Polarfangst AS, og at deltakeradgangen for MS Sørlys tilkom Polarfangst AS 
før overdragelsen til Veidung AS. Høyesterett kom etter dette til at det forelå en 
skattepliktig realisasjon av fiskerirettighetene når selger ga endelig avkall på disse. 
Gevinsten måtte følgelig tilordnes Torleif S. og Polarfangst AS som virksomhetsinntekt. 

Spørsmål 2: Inngår verdien av deltakeradgangene i formuesskattegrunnlaget 

Partene var her enige om at fiskerettighetene var immaterielle eiendeler med økonomisk 
verdi, men uenige om unntaket i sktl. § 4-2 første ledd bokstav b for ”tidsbegrenset 
bruksrett” fikk anvendelse. 

Høyesterett tok utgangspunkt i deltakerloven kapittel I som krever at de årlige 
forskriftfestede vilkårene for å delta i fiske må være oppfylt. Men det er ikke noe krav til at 
fartøyeier skal søke og tildeles tillatelse fra år til år, noe som taler mot å anse rettighetene 
som tidsbegrensede. Selv om deltakeradgangen etter deltakerloven § 21 etter 
departementets utsagn skal være begrenset til ett års varighet, kan ordningen ikke 
karakteriseres som en tidsbegrenset rettighet. Det er forventningen om kontinuerlig 
deltakelse med norsk fartøy som gjør at deltakeradgangen har fått en markedsverdi som det 
er naturlig å formuesbeskatte. 

Konklusjonen ble altså at verdien av deltakeradgangene inngikk i selskapets skattepliktige 
formue og fikk altså betydning ved verdsettelsen av aksjene. 

Referentens kommentarer: 

Denne dom er avgjort knyttet til nokså tekniske regler i fiskerilovgivningen knyttet til 
deltakeradgang i fiske og overføring av slike rettigheter. Det er imidlertid ikke overraskende 
at Høyesterett, som ligningsmyndighetene, kom til at overføring av fiskerirettigheter fra et 
skattesubjekt til et annet utgjorde en skattepliktig realisasjon av rettighetene, dvs. et uttak 
av rettighetene etter sktl. § 5-2, som måtte verdsettes til omsetningsverdi mellom 
uavhengige parter, jf. sktl. § 13-1.  

Det er heller ikke overraskende at slike rettigheter – som har en forholdsvis permanent 
karakter – ble betraktet som en skattepliktig formue, dvs. at reglene om unntak fra 
formuesskatt for ”tidsbegrenset bruksrett” i sktl. § 4-2 første ledd bokstav b ikke fikk 
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anvendelse. 

SYV 
 

(1) Dommer Arntzen: Saken gjelder gyldigheten av ligningene av Torleif Skotheimsvik, Polarhav AS 
og Polarfangst AS for inntektsåret 2005. Hovedspørsmålet er om det ved overdragelser av 
fiskefartøy har skjedd en skattepliktig realisasjon av tilknyttede fiskerettigheter. Det er videre 
spørsmål om det er grunnlag for å anse fiskerettighetene som skattepliktig formue. 

  
(2) Torleif Skotheimsvik drev i 2005 fiske gjennom enkeltpersonforetaket Torleif Skotheimsvik EPF. 

Han eide 35 prosent av aksjene i Polarhav AS, hvor han også var styreleder. Hans sønn, Ole Chr. 
Skotheimsvik, eide 20 prosent av aksjene i selskapet. Polarhav AS eide 91,1 prosent av aksjene i 
Polarfangst AS, hvor Torleif Skotheimsvik var styreleder og daglig leder. 

  
(3) I 2005 overdro Torleif Skotheimsvik fiskefartøyet MS Sjøliv vederlagsfritt til Polarhav AS, og 

fiskefartøyet MS Andungen for 40 000 kroner til Polarfangst AS. Begge fartøyene hadde 
deltakeradgang til fiske av torsk, sei og hyse. Etter søknad til Fiskeridirektoratet fikk både 
Polarhav AS og Polarfangst AS tillatelse til å drive ervervsmessig fiske med fartøyene. Det ble 
også gitt deltakeradgang til samme fiskerier som tidligere. 

  
(4) Samme år kjøpte Polarfangst AS fartøyet MS Sørlys for 3 120 000 kroner av selskapet Sørlys AS. 

Fartøyet hadde deltakeradgang til fiske av NVG-sild. Etter søknad til Fiskeridirektoratet fikk 
Polarfangst AS tillatelse til å drive ervervsmessig fiske med fartøyet, og det ble også gitt 
deltakeradgang til samme sildefiske. Polarfangst AS flyttet deretter silderettighetene fra MS 
Sørlys til MS Andungen. Selskapet eide også fartøyet MS Øyfisk som hadde deltakeradgang til 
fiske av torsk. Disse torskerettighetene ble flyttet fra MS Øyfisk til MS Sørlys. MS Sørlys ble 
deretter videresolgt for 3 120 000 kroner med tilhørende rettigheter til Veiding AS. Veiding AS 
solgte senere fartøyet for 1 970 000 kroner til Sørlys AS uten rettigheter. 

  
(5) Etter bokettersyn i 2007-2008 la skattekontoret til grunn at overdragelsene av fartøyene fra 

Torleif Skotheimsvik til Polarhav AS og Polarfangst AS skjedde mellom nærstående. Også 
fiskerettighetene ble ansett for å være overdratt, og verdien av disse skulle følgelig vært oppgitt 
som virksomhetsinntekt for Torleif Skotheimsvik for inntektsåret 2005. Skattekontoret fastsatte 
den skjønnsmessige verdien av fiskerettigheten tilknyttet MS Sjøliv til 1 500 000 kroner, og 
fiskerettigheten tilknyttet MS Andungen til 300 000 kroner. Torleif Skotheimsviks inntekt ble 
derved økt med 1 800 000 kroner. 

  
(6) Skattekontoret la videre til grunn at det gjennom Polarfangst AS' salg av MS Sørlys til Veiding AS 

også fant sted en overdragelse av tilhørende torskerettigheter. Rettighetene ble verdsatt til 1 
150 000 kroner, som tilsvarer prisdifferansen mellom salget til Veiding AS med rettigheter og 
videresalget til Sørlys AS uten rettigheter. På denne bakgrunn forhøyet skattekontoret selskapets 
inntekt med 1 150 000 kroner. 

  
(7) Skattekontoret anså endelig fiskerettighetene som en del av selskapenes skattepliktige formue. 

Formuesverdien til Polarhav AS ble økt med 1 500 000 kroner for rettighetene knyttet til MS 
Sjøliv, mens formuesverdien til Polarfangst AS ble økt med 1 450 000 kroner for rettighetene 
knyttet til MS Andungen. 
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(8) Skattyterne klaget over skattekontorets tre endringsvedtak, alle av 5. mai 2010. De anførte at 
deltakeradgangene for MS Sjøliv og MS Andungen tillå Torleif Skotheimsvik personlig, og at 
rettighetene derfor ikke fulgte med ved overdragelsene av fartøyene til Polarhav AS og 
Polarfangst AS. Videre anførte de at gevinsten ved overføringen av deltakeradgangen for MS 
Sørlys til Veiding AS ikke kunne tilordnes Polarfangst AS, som aldri hadde vært innehaver av 
rettighetene. Subsidiært hevdet skattyterne at de tidsbegrensede deltakerrettighetene ikke 
hadde økonomisk verdi, og at de uansett var verdsatt for høyt. Polarhav AS og Polarfangst AS 
gjorde dessuten gjeldende at det ikke var grunnlag for å øke den skattemessige formuen siden 
rettighetene var tidsbegrensede. 

  
(9) I Skatteklagenemndas tre vedtak, alle av 2. februar 2012, ble skattekontorets vedtak stadfestet. 

  
(10) Torleif Skotheimsvik, Polarfangst AS og Polarhav AS reiste sak om gyldigheten av 

Skatteklagenemndas vedtak. Salten tingrett fant ingen feil ved Skatteklagenemndas vedtak og 
avsa 15. mars 2013 dom med slik domsslutning [TSALT-2012-119802]: 

 
«1. Staten v/Skatt nord frifinnes. 
 2. Torleif Skotheimsvik, Polarhav AS og Polarfangst AS betaler in solidum sakskostnader 
til Staten v/Skatt Nord kr 276.905.» 

  
(11) Skattyterne anket til Hålogaland lagmannsrett. Heller ikke lagmannsretten fant feil ved 

ligningene og avsa 7. februar 2014 dom [LH-2013-82345] med slik slutning: 
 

«1. Anken forkastes. 
 2. I sakskostnader for lagmannsretten betaler Torleif Skotheimsvik, Polarhav AS og 
Polarfangst AS, en for alle og alle for en, til staten v/Skatt nord 291 051 - 
tohundreognittientusenogfemtien - kroner innen 2 - to - uker fra forkynnelsen av denne 
dom.» 

  
(12) Torleif Skotheimsvik, Polarfangst AS og Polarhav AS har anket lagmannsrettens dom til 

Høyesterett. Anken er angitt å rette seg mot lagmannsrettens rettsanvendelse og 
bevisbedømmelse, men det er i hovedsak lagmannsrettens rettsanvendelse som er angrepet. De 
ankende parter har for Høyesterett frafalt anførselen om at det var feil ved skjønnsutøvelsen. 

  
(13) De ankende parter - Torleif Skotheimsvik, Polarfangst AS og Polarhav AS - har i korte trekk gjort 

gjeldende: 
  

(14) Det skjedde ingen skattemessig realisasjon av deltakeradgang ved salget av fartøyene MS Sjøliv 
og MS Andungen fra Torleif Skotheimsvik til henholdsvis Polarhav AS og Polarfangst AS. Bare 
aktive fiskere registrert på blad B i fiskermanntallet kan råde over de aktuelle 
deltakeradgangene. Dette fremgår av deltakerloven § 21, jf. deltakerforskriften § 2 første ledd 
bokstav b. Også fiskerilovgivningens formål om å ivareta aktive fiskeres interesser, 
forvaltningspraksis og juridisk teori gir støtte til at selskaper ikke kan inneha fartøyenes 
tilliggende deltakeradgang. 

  
(15) Ved salget av MS Sørlys fra Polarfangst AS til Veiding AS skjedde det samtidig en realisasjon av 

deltakeradgangen. Denne tillå imidlertid de aktive majoritetseierne i Polarfangst AS, og 
gevinsten skulle således ha vært tilordnet disse, og ikke Polarfangst AS. 

16 
 



Skattenytt nr. 10/2014 

  
(16) Det følger av dette at verdien av deltakeradgangene heller ikke er del av selskapenes 

skattemessige formue. Subsidiært har Polarhav AS og Polarfangst AS anført at retten til 
deltakeradgang er tidsbegrenset til ett år, og derfor går inn under unntaket i skatteloven § 4-2 
første ledd bokstav b om tidsbegrensede bruksrettigheter. 

  
(17) Torleif Skotheimsvik, Polarfangst AS og Polarhav AS har lagt ned slik påstand: 

 
«1. Prinsipalt: 
       Ligningen av Torleif Skotheimsvik, Polarhav AS og Polarfangst AS for 2005 oppheves. 
       Subsidiært: Ligningen av Polarhav AS og Polarfangst AS oppheves. 
  2. Staten v/Skatt nord betaler sakens omkostninger.» 

  
(18) Ankemotparten - staten v/Skatt nord - har i korte trekk gjort gjeldende: 

  
(19) Aksjeselskap kan inneha deltakeradgang forutsatt at aktive fiskere eier mer enn 50 prosent av 

aksjene i selskapet. Både Polarhav AS og Polarfangst AS tilfredsstilte dette kravet gjennom 
direkte og indirekte majoritetseierskap. Det følger av fiskerilovgivningens system at de ulike 
tillatelsene tilligger samme rettssubjekt. Det er ikke uenighet om at selskaper kan tildeles 
ervervstillatelser forutsatt at mer enn 50 prosent av eierne er aktive fiskere. Verken 
forvaltningspraksis eller juridisk teori gir støtte til at ikke også selskaper kan inneha 
deltakeradgang. 

  
(20) Fiskerettighetene inngår i selskapenes skattemessige formue. Selv om forskrifter om 

deltakeradgang fastsettes hvert år, gjelder de strengt tatt bare vilkårene for å delta i fisket. 
  

(21) Staten v/Skatt nord har lagt ned slik påstand: 
 

«1. Ankene forkastes. 
 2. Staten v/Skatt nord tilkjennes sakskostnader for Høyesterett.» 

  
(22) Jeg er kommet til at ankene ikke kan føre frem. 

  
(23) Jeg behandler først spørsmålet om gevinstbeskatning. 

  
(24) Det fremgår av skatteloven § 5-1 sammenholdt med § 5-30 annet ledd og § 9-2 første ledd 

bokstav e at skattepliktig realisasjon av formuesobjekt blant annet omfatter «endelig avkall på 
rettighet». Spørsmålet er om Torleif Skotheimsvik og Polarfangst AS - i skattemessig forstand - 
realiserte deltakeradganger ved salgene av fartøyene MS Sjøliv til Polarhav AS, MS Andungen til 
Polarfangst AS og MS Sørlys til Veiding AS. Dette beror på om selskaper - og ikke bare fysiske 
personer - kan inneha slike rettigheter. 

  
(25) Det relevante regelverket finnes i deltakerloven av 26. mars 1999 nr. 15, som har tre kategorier 

tillatelser; ervervstillatelse omtalt i kapittel II, spesiell tillatelse omtalt i kapittel III og 
deltakeradgang omtalt i kapittel IV. 

  
(26) Alle som vil benytte et fartøy til ervervsmessig fiske, må ha en grunntillatelse, såkalt 

ervervstillatelse, jf. § 4 første ledd. Tillatelsen gis til fartøyets eier og er knyttet til et bestemt 
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fartøy. Fartøyeier må i utgangspunktet ha drevet ervervsmessig fiske i minst tre av de siste fem 
årene og fortsatt være knyttet til fiskeyrket, jf. § 6 første ledd. Om selskaper står det følgende i 
annet ledd: 

 
«For selskap eller sammenslutning kan ervervstillatelse bare gis dersom personer som 
oppfyller kravet i første ledd innehar mer enn 50 pst. av eierinteressene og faktisk har 
tilsvarende kontroll over virksomheten.» 

  
(27) Det følger av § 9 at aksjene i et selskap som eier fartøy med ervervstillatelse, ikke må overdras til 

annen eier uten departementets forutgående tillatelse til endring i eiersammensetningen. 
  

(28) I tillegg til ervervstillatelse kreves spesiell tillatelse - konsesjon - for fiske med bestemte typer 
redskap, for eksempel fiske med trål og ringnot, jf. § 12 første ledd. Det følger av § 15 at slik 
tillatelse både kan gis til fysiske og juridiske personer. Vår sak gjelder ikke denne type tillatelser. 

  
(29) For fartøy uten spesiell tillatelse - i praksis fartøy som fisker med konvensjonelle redskap - kan 

det i medhold av § 21 første ledd fastsettes årlige begrensninger for deltakelse i bestemte 
fiskerier. Bestemmelsen lyder slik: 

 
«Når hensynet til ressursforvaltningen, avviklingen av fisket eller lønnsomheten i fisket 
gjør det nødvendig, kan Kongen ved forskrift med virkning for inntil ett år av gangen, 
fastsette bestemmelser om vilkår for adgangen til å delta i et bestemt fiske. Det kan 
herunder stilles krav om at fartøyeieren, fartøyets fører eller høvedsmannen er registrert 
i fiskermanntallet eller krav om tidligere deltakelse i det aktuelle fisket. Videre kan det 
stilles krav til faglige og tekniske forutsetninger, herunder fartøy og utstyr, og til eiers og 
mannskaps behov for å kunne drive fiske. Det kan også fastsettes et største antall fartøy 
som skal gis adgang til fisket.» 

  
(30) Fiskeri- og kystdepartementet fastsetter årlige forskrifter om deltakeradgang i de 

adgangsbegrensede fiskeriene i medhold av denne bestemmelsen. Disse forskriftene kommer jeg 
straks tilbake til. 

  
(31) For fullstendighets skyld nevner jeg at det i medhold av havressurslova av 6. juni 2008 nr. 37 § 

12, som er en videreføring av saltvannsfiskeloven § 5, også kan fastsettes kvoter for det enkelte 
fartøy. Kvotefaktoren hentes fra fartøyets såkalte hjemmelslengde. For virksomheter som faller 
inn under deltakerloven, kan kvoten bare høstes av fartøy med ervervstillatelse, og som kan 
benyttes i virksomheten etter reglene i deltakerloven. Dette fremgår nå uttrykkelig av 
havressurslova § 12 annet ledd, som ikke er ment å være en realitetsendring i forhold til tidligere 
rett, jf. Ot.prp.nr.20 (2007-2008) side 187. 

  
(32) Det er ikke omtvistet at ervervstillatelsene for MS Sjøliv og MS Andungen ble tildelt henholdsvis 

Polarhav AS og Polarfangst AS, som begge oppfylte eierkravene i deltakerloven § 6 annet ledd. I 
henhold til ordlyden i Fiskeridirektoratets ulike vedtak ble selskapene også gitt adgang til å delta 
i fiske etter torsk, hyse og sei i forbindelse med at fartøyene skiftet eier. I vedtak av 4. juli 2005 
ble således deltakeradgangen for MS Sjøliv tildelt Polarhav AS, og i vedtak 30. september 2005 
ble deltakeradgangen for MS Andungen tildelt Polarfangst AS. Det er ikke nødvendig å referere 
alle tildelings- og utskiftningsvedtak i sistnevnte selskap, og jeg nøyer meg med å vise til at 
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adgangen til å delta i fiske etter torsk med MS Sørlys ble tildelt Polarfangst AS ved vedtak 24. 
oktober 2005. 

  
(33) Det følger av deltakerforskriften § 5 tredje ledd at tidligere eier ved overføring av 

deltakeradgang til ny fartøyeier fraskriver seg retten til å delta i fiske med erstatningsfartøy. Slike 
fraskrivelser skjer også uttrykkelig ved utfylling av standardiserte søknadsskjemaer om 
overføring av deltakeradgang ved eierskifter. Jeg finner ikke grunn til å gå nærmere inn på 
utfyllingen av søknadsskjemaene i vår sak. 

  
(34) Jeg går nå over til spørsmålet om et selskap etter loven kan være innehaver av deltakeradgang. 

  
(35) De ankende parter gjør gjeldende at deltakeradgangen tilligger de aktive fiskerne med 

aksjemajoriteten i henhold til § 6 annet ledd, og ikke aksjeselskapene. Dette forankrer de først 
og fremst i dagjeldende deltakerforskrift § 2 første ledd bokstav b, som i 2005 satte som vilkår 
for å delta i de aktuelle fiskeriene at «eier av fartøyet og høvedsmann må være ført på blad B i 
fiskermanntallet». Det er enighet om at det bare er fysiske personer med fiske som hovednæring 
som kan være ført på blad B i fiskermanntallet. 

  
(36) Etter min mening omfatter begrepet «eier» i forskriften § 2 første ledd bokstav b både direkte og 

indirekte eierskap. En slik forståelse er i tråd med bestemmelsen om ervervstillatelse i 
deltakerloven § 6 annet ledd, og dessuten med den tilsvarende bestemmelsen i forskriften § 8. 
Sistnevnte bestemmelse gjelder fartøy som eies av personer med fiske som binæring, og har 
følgende presisering av eiervilkåret i siste ledd: 

 
«Med eier forstås i denne bestemmelse den som direkte, eller indirekte gjennom 
foretak, innehar mer enn 50% av eierandelen i fartøyet.» 

  
(37) Bestemmelsen forutsetter klart at et foretak kan oppfylle forskriftens vilkår for å delta i fiske, 

men krever da at selskapet eies av aktive fiskere med mer enn 50 prosent. 
  

(38) De ankende parter tar de refererte forskriftsbestemmelsene til inntekt for at det er den fysiske 
personen som direkte eller indirekte eier fartøyet som innehar deltakeradgangene etter lovens 
kapittel IV. De gjør derfor gjeldende at de aktive majoritetseierne inngikk avtaler med selskapene 
om at fartøyene kunne bruke deltakeradgangene. 

  
(39) En slik tilnærming har etter mitt syn lite for seg. Forskriften § 2 og § 8 setter vilkår for å delta i 

adgangsbegrenset fiske, men regulerer ikke hvem som innehar deltakeradgangen dersom 
vilkårene er oppfylt. Den eneste praktikable løsningen er at innehaveren av ervervstillatelsen 
også innehar deltakeradgangen. I denne forbindelse peker jeg på at de ulike tillatelsene etter 
fiskerilovgivningen ikke kan overdras fra et rettssubjekt til et annet med offentligrettslig virkning. 
Aktive majoritetsaksjonærer vil følgelig ha liten glede av en personlig deltakeradgang så lenge 
fartøyets ervervstillatelse og fartøykvoter tilligger selskapet. Sammenhengen i 
fiskerilovgivningen tilsier at tillatelsene som er nødvendige for å fiske, tilligger samme 
rettssubjekt. I dommen inntatt i Rt-2012-543, som gjaldt erstatningskrav mot staten fra et 
fiskeriaksjeselskap og en majoritetsaksjonær, legger Høyesterett i avsnitt 42 til grunn at et 
aksjeselskap med tildelt ervervstillatelse, også er innehaver av de rettigheter og plikter tillatelsen 
gir grunnlag for, herunder deltakeradgang. 
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(40) Jeg er for øvrig enig med de ankende parter i at deltakerloven blant annet søker å ivareta aktive 
fiskeres interesser, noe som også fremgår av formålsbestemmelsen i § 1 bokstav c om å «legge 
til rette for at høstingen av de marine ressurser fortsatt skal komme kystbefolkningen til gode». 
Dette hensynet er ivaretatt gjennom kravet i deltakerloven § 6 annet ledd om at selskap eller 
sammenslutning bare kan gis ervervstillatelse dersom aktive fiskere har mer enn 50 prosent 
eierskap og tilsvarende kontroll i virksomheten. Bestemmelsen innebærer samtidig at også 
aktive fiskere skal ha rett til å organisere sin virksomhet i aksjeselskaps form. 

  
(41) Forvaltningspraksis gir heller ikke støtte for anførselen om at aksjeselskap ikke kan inneha 

deltakeradgang. I forbindelse med en etterfølgende presisering av eierbegrepet i 
deltakerforskriften for 2012 uttalte Fiskeri- og kystdepartementet blant annet følgende i et brev 
av 13. juli 2012 til Fiskeridirektoratet: 

 
«Det er imidlertid også slik at det er selskapet/rederiet som direkte eier fartøyet som er 
formell innehaver av fiskeritillatelser som forvaltningen tildeler, som for eksempel 
ervervstillatelse og konsesjon, og ikke bakenforliggende eier. Dette gjelder også tillatelse 
for ny eier til å delta med fartøy ved utskifting eller salg for fortsatt drift, jf. for eksempel 
deltakerforskriften §§ 42 første ledd og 44 første ledd.» 

  
(42) Det fremgår av brevet at presiseringen ikke var ment å innebære noen materielle endringer. 

  
(43) På denne bakgrunn finner jeg det klart at deltakeradgangen for MS Sjøliv og MS Andungen ble 

overført til henholdsvis Polarhav AS og Polarfangst AS, og at deltakeradgangen for MS Sørlys før 
overdragelsen til Veiding AS tillå Polarfangst AS. Under denne forutsetningen er partene enige 
om at det ved overdragelsene skjedde en skattepliktig realisasjon av fiskerettighetene ved at 
selger ga endelig avkall på disse. Gevinsten ved rettighetsoverføringene skal således tilordnes 
Torleif Skotheimsvik og Polarfangst AS som virksomhetsinntekt, slik Skatteklagenemnda har lagt 
til grunn, jf. skatteloven § 5-1 annet ledd. 

  
(44) Jeg går så over til å behandle spørsmålet om fiskerettighetene knyttet til fartøyene inngår i 

selskapenes skattepliktige formue. Aksjeselskap er fritatt for formuesskatt, jf. skatteloven § 2-36 
første ledd bokstav a, men spørsmålet har betydning for aksjenes ligningsverdi. 

  
(45) Det fremgår av skatteloven § 4-1 første ledd at «[s]kattepliktig formue fastsettes til 

omsetningsverdien pr. 1. januar i ligningsåret av skattyterens eiendeler med økonomisk verdi, 
med fradrag for gjeld som skattyteren hefter for». Partene er enige om at fiskerettighetene er 
immaterielle eiendeler med økonomisk verdi, men er uenige om de omfattes av unntaket i § 4-2 
første ledd bokstav b for «tidsbegrenset bruksrett». Uenigheten skyldes deltakerloven § 21 som 
bestemmer at Kongen gir forskrift om vilkår for deltakeradgang «med virkning for inntil ett år av 
gangen». 

  
(46) Unntaket i skatteloven § 4-2 første ledd bokstav b for tidsbegrensede bruksrettigheter tar først 

og fremst sikte på tidsbegrensede privatrettslige rettigheter i fast eiendom. Spørsmålet om 
offentligrettslige fiskeritillatelser kan anses som bruksrettigheter i lovens forstand, ble under 
prosedyren for Høyesterett ikke bestridt av staten. Da jeg uansett mener - om enn under noe tvil 
- at rettighetene etter deltakerloven ikke kan anses som tidsbegrensede i formuesrettslig 
sammenheng, går jeg ikke inn på spørsmålet om de kan anses som bruksrettigheter. 
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(47) Som jeg allerede har redegjort for, hviler retten til å bruke et fartøy til ervervsmessig fiske på en 
forvaltningsrettslig ervervstillatelse. Denne grunntillatelsen er ikke tidsbegrenset, selv om den 
må utøves «i samsvar med de bestemmelser som til enhver tid er fastsatt i eller i medhold av lov 
av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. [nå havressurslova] eller loven her», jf. 
deltakerloven § 4 tredje ledd. Bestemmelsene om deltakeradgang omfattes av denne 
henvisningen. 

  
(48) I overskriften til deltakerloven kapittel IV er deltakeradgangen omtalt som «[s]ærlige 

begrensninger i fiske og fangst m.v». Lovens system er med andre ord at de årlige 
forskriftsfestede vilkårene for å delta må være oppfylt. Det kreves imidlertid ikke at fartøyeier 
skal søke og tildeles individuelle tillatelser fra år til år. Dette taler mot å anse rettighetene for 
tidsbegrensede. 

  
(49) Ved eierskifter treffer Fiskeridirektoratet riktignok individuelle førstegangsvedtak om 

deltakeradgang ut ervervsåret. Slike vedtak må sees i sammenheng med dagjeldende forskrift § 
5 om at direktoratet kan gi ny eier adgang til å delta i fiske «dersom følgende vilkår er oppfylt». 
Formålet med vedtakene er med andre ord ikke å tidsbegrense deltakeradgangen, men å påse at 
nye eiere oppfyller inngangsvilkårene for å delta. Deltakerforskriften § 5 og § 6 forutsetter at 
deltakeradgang skal kunne videreføres ved salg eller arv. For aksjeselskaper og 
sammenslutninger vil kontinuiteten sikres ved at de indirekte eierne til enhver tid oppfyller 
lovens eierkrav. 

  
(50) De ankende parter har vist til motivene til deltakerloven § 21, der departementet har omtalt 

bakgrunnen for at «slike ordninger alltid skal være begrenset til ett års varighet», jf. Ot.prp.nr.67 
(1997-1998) side 52. Etter mitt syn må det imidlertid ved vurderingen av om dette gjør 
ordningen tidsbegrenset i formuesrettslig forstand, ha betydning at forskriften i praksis gjentas 
fra år til år. Det er forventningen om kontinuerlig deltakelse med merkeregistrerte fartøy, det vil 
si fartøy som det er gitt ervervstillatelse for etter deltakerloven § 4, som gjør at 
deltakeradgangen har fått en markedsverdi. Denne verdien er det etter min mening grunnlag for 
å formuesbeskatte. Skulle deltakeradgangen bortfalle, vil det etter omstendighetene ikke lenger 
være grunnlag for en slik beskatning. 

  
(51) Jeg kan heller ikke se at det i vår sammenheng er reelt grunnlag for å behandle deltakeradganger 

på en annen måte enn spesielle tillatelser etter deltakerloven kapittel III, som partene, etter det 
jeg forstår, er enige om er tidsubegrensede rettigheter. Selv om virkemidlene er forskjellige, er 
formålet med begge regelsett blant annet å «tilpasse fiskeflåtens fangstkapasitet til 
ressursgrunnlaget for å sikre en rasjonell og bærekraftig utnyttelse av de marine ressurser», jf. 
deltakerloven § 1 bokstav a. 

  
(52) Min konklusjon er etter dette at verdien av deltakeradgangene inngår i selskapenes 

skattepliktige formue. 
  

(53) Staten ved Skatt nord har fått medhold fullt, og skal i utgangspunktet tilkjennes erstatning for 
sakskostnader i tråd med hovedregelen i tvisteloven § 20-2 første og annet ledd. Det har 
imidlertid i praksis vært stor usikkerhet om hvordan fiskerirettigheter skal behandles 
ligningsmessig, og på denne bakgrunn mener jeg at hver av partene bør bære sine sakskostnader 
for alle instanser, jf. § 20-2 tredje ledd. 
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(54) Jeg stemmer for denne 
 

dom: 
1. Tingrettens dom, domsslutningen punkt 1, stadfestes. 
2. Sakskostnader tilkjennes ikke for noen instans. 

  
(55) Dommer Ringnes: Jeg er i det vesentlige og i resultatet enig med førstvoterende. 

 
(56) Dommer Matheson: Likeså. 

  
(57) Dommer Noer: Likeså. 

  
(58) Dommer Skoghøy: Likeså. 

  
(59) Etter stemmegivningen avsa Høyesterett denne 

 
dom: 

 
1. Tingrettens dom, domsslutningen punkt 1, stadfestes. 

  
2. Sakskostnader tilkjennes ikke for noen instans.  
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Lagmannsrettsdommer 
 

SkN 14-117 Lønnsinntekt eller næringsinntekt. 
 
Lovstoff: Skatteloven § 5-1. 
 
Borgarting lagmannsrett: Dom av 2. oktober 2014, sak nr.: LB-2014-46566 
Dommere: Lagdommer Agnar A. Nilsen jr., lagdommer Mary-Ann Hedlund, tilkalt dommer, 
sorenskriver Tore Lindseth. Saksgang: Oslo tingrett TOSLO-2013-56866 - Borgarting 
lagmannsrett LB-2014-46566 (14-046566ASD-BORG/02). 
 
Parter: Øyvind Marken (advokat Bjørn Frederick Salvesen) mot Staten v/Skatt Øst (advokat 
Arne Haavind). 
       

 

Sammendrag: Dommen gjaldt blant annet spørsmålet om arbeidsinntekt skulle tilordnes et 
aksjeselskap som virksomhetsinntekt, eller aksjonær som lønnsinntekt.  
 
Skattyter eide 40 prosent av aksjene i Rosenholm Frukt og Grønt AS, mens faren og søsteren 
eide den resterende delen. Selskapets vedtektsfestede formål var «salg av frukt og grønnsaker, 
samt konsulentbistand, aksjeerverv og deltakelse i andre selskaper». Selskapet hadde ingen 
ansatte og rapporterte varesalg siste gang i regnskapet for 1998.  
  
Rosenholm Frukt og Grønt AS fakturerte Økern Engros AS for tjenester som skattyter leverte 
med 250 kroner per time eks. moms. Betalingen fra Økern Engros AS gikk inn på bankkontoen 
til Rosenholm Frukt og Grønt AS og ble beskattet der.  
 
Retten var enig med skatteklagenemnda i at skattyter skulle tilordnes inntekten som lønn fra 
Økern Engros AS. Skattyter hadde vært midlertidig ansatt hos Økern Engros i 1998/99 og mottok 
da lønn på timebasis, men ble høsten 1999 tilbudt å overta ansvaret for nattarbeidet på lageret. 
Arbeidet hadde vært en vedvarende fulltidsbeskjeftigelse for skattyter siden den gang (og var det 
fremdeles). Det forelå ingen skriftlige avtaler om denne ordningen. Når skattyter en sjelden gang 
hadde fri eller var syk, måtte han erstattes av ansatte hos Økern Engros AS. Både tingretten og 
lagmannsretten kom til at Rosenholm Frukt og Grønt AS ikke hadde risiko og ansvar for 
arbeidsresultatet, og at den ordningen som var etablert hadde klare likhetstrekk med et arbeids- 
og ansettelsesforhold. Retten la etter dette til grunn at inntekten skulle tilordnes skattyter som 
lønnsinntekt.  
 
Tilleggsskatt på 30 prosent ble opprettholdt. 
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Saken gjelder gyldigheten av vedtak fattet av skatteklagenemnda den 18. september 2012 for 
ligningen til Øyvind Marken for inntektsårene 2000 - 2007. 
 
For tingretten gjaldt saken også gyldigheten av ligningen for Lise Marken for inntektsårene 2003-
2007 og Oddgeir Marken for inntektsårene 2000-2007. Det ble anlagt tre separate søksmål som 
ble forent til felles behandling og avgjørelse. Lise Marken er Øyvind Markens søster. Oddgeir 
Marken er hans far. 
 
De tre er aksjonærer i Rosenholm Frukt og Grønt AS (Rosenholm). Selskapet ble stiftet i 1993. 
Det er registrert i enhetsregisteret som «Engroshandel med frukt og grønt». Selskapets formål er 
oppgitt å være salg av frukt og grønnsaker, konsulentbistand, aksjeerverv og deltakelse i andre 
selskaper. 
 
Lise Marken og Øyvind Marken eier hver 40 prosent av aksjene og Oddgeir Marken de 
resterende 20 prosent. Det er opplyst at Oddgeir Marken hele tiden har vært selskapets daglige 
leder. På grunnlag av bevisførselen er det noe uklart, men anses mest sannsynlig, at han også har 
vært selskapets styreleder. 
 
Varesalg ble siste gang rapportert i selskapets regnskap for 1998. Det er opplyst at det skyldtes at 
firmaets avtale med en større dagligvarekjede ble sagt opp. I årsberetningene fra 2000 og flere år 
fremover er det opplyst at selskapet driver investeringsvirksomhet. Rosenholm har ingen ansatte. 
 
Etter at den nevnte leveringsavtalen tok slutt, hadde Øyvind Morken en midlertidig jobb hos 
Økern Engros AS. Deretter ble det inngått en avtale om at han skulle arbeide på lageret hos 
Økern Engros om natten. Denne avtalen er ikke formalisert. Et av sakens hovedspørsmål er om 
inntektene fra Morkens arbeid for Økern Engros skatterettslig er å anse som arbeidsinntekt for 
han eller som virksomhetsinntekt for Rosenholm for utleie av tjenester. 
 
På grunnlag av et bokettersyn i 2008, ble det den 10. november 2009 sendt varsel om endring av 
ligningen for de tre saksøkerne. For Øyvind Marken gjaldt varslet ligningen for inntektsårene 
2000-2007. Vedtak i endringssak, der det også ble ilagt tilleggsskatt, ble truffet 13. juli 2011. 
Øyvind Marken påklaget endringsvedtaket og den ilagte tilleggsskatten. I vedtak 18. september 
2012 sluttet skatteklagenemnda seg til skattekontorets innstilling. Endringsvedtaket gjelder 
tilordning av inntekten fra Økern Engros der denne ble beskattet som arbeidsinntekt for Marken, 
utbyttebeskatning for Markens disponering av bil som tilhører Rosenholm, gevinstbeskatning for 
Marken for salg av andeler i aksjefond og ileggelse av tilleggsskatt. 
 
For inntektsårene 2006 og 2007 ble inntektene fra Økern Engros ved skatteklagenemndas vedtak 
tilordnet Øyvind Marken med henholdsvis 715 813 kroner og 752 462 kroner etter fradrag for 
minstefradrag. Han ble for disse årene videre utbyttebeskattet for bruk av Rosenholms bil med 
henholdsvis 57 212 kroner og 78 934 kroner. For inntektsåret 2005 ble inntekten økt med til 
sammen 459 998 kroner etter overdragelse av andeler i aksjefond til Rosenholm. Gevinsten fra 
overdragelsen av andelene i Nordea-fondene ble beregnet til 168 900 kroner og fra Odin Norden 
til 291 998 kroner. For alle postene ble det ilagt 30 prosent tilleggsskatt. 
 
Øyvind Marken, Lise Marken og Oddgeir Marken anla som nevnt søksmål som ble forent til 
felles behandling. Oslo tingrett avsa 13. november 2013 dom med slik slutning: 
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I sak 13-056851TVI-OTIR/03 - Lise Marken - Staten v/Skatt Øst 
 
1. Staten v/Skatt Øst frifinnes. 
2. I sakskostnader for tingretten betaler Lise Marken 28 812 –  
    tjueåttetusenåttehundreogtolv - kroner innen 2 - to - uker fra dommen er forkynt. 
  
I sak 13-056895TVI-OTIR/03 - Oddgeir Marken - Staten v/Skatt Øst 
1. Staten v/Skatt Øst frifinnes. 
2. I sakskostnader for tingretten betaler Oddgeir Marken 57 625 –  
    femtisjutusensekshundreogtjuefem - kroner innen 2 - to - uker fra dommen en forkynt. 
  
I sak 13-056866TVI-OTIR/03 - Øyvind Marken - Staten v/Skatt Øst 
1. Skatteklagenemnda for Skatt Øst sitt vedtak for inntektsåret 2005 oppheves. 
2. Hver av partene bærer sine sakskostnader. 

 
Øyvind Marken har anket dommen til Borgarting lagmannsrett så langt han ikke fikk medhold. 
Staten v/ Skatt Øst har inngitt avledet anke for de endringene der Marken ble frifunnet. Det 
gjelder endringsadgang for så vidt gjelder overdragelse av andelene i Odin Norden og ileggelsen 
av tilleggsskatt for overdragelsene av fondsandelene. 
 
Ankeforhandling ble holdt 21. og 22. august 2014. Øyvind Marken og et vitne ga forklaring. Om 
den øvrige bevisførselen vises til rettsboken. 
 
Øyvind Marken har lagt ned slik påstand: 
 
I anken 
1. Ligningen for Øivind Marken for inntektsåret 2006 og 2007 oppheves. 
2. Øivind Marken tilkjennes saksomkostninger for så vel tingrett som lagmannsrett. 
  
Den avledede anken 
1. Anken forkastes. 
2. Øivind Marken tilkjennes saksomkostninger for så vel tingrett som lagmannsrett 
 
  
Til støtte for denne påstanden har Marken oppsummert anført: 
 
Tilordning av inntekt fra Økern Engros 
Det er feil at Øyvind Markens inntekter hos Økern Engros skattlegges som lønnsinntekt. Marken 
var utleid av Rosenholm, der han er en av tre aksjonærer. Avtaleforholdet var og er mellom 
Rosenholm og Økern Engros; Marken har ingen avtale med Økern Engros. 
 
Den skatterettslige klassifiseringen skal skje etter det som anses å være en riktig privatrettslig 
klassifikasjon basert på en helhetsvurdering. Det vises til Zimmers artikkel i Tidsskrift for skatt 
og avgift 2012 side 290. Rosenholm er et eget skattesubjekt. Det er fullt legitimt å organisere 
virksomheter i aksjeselskapsform og det følger av rettspraksis at de formelle forhold som 
hovedregel skal tillegges avgjørende vekt, jf. Rt-1994-828 (A-dommen). Om Rosenholm har 
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drevet næringsvirksomhet i streng forstand er ikke avgjørende. Etter skattereformen i 2006 er det 
sentrale spørsmålet om inntekter er blitt flyttet fra et skattesubjekt til et annet. Det er ikke tilfelle i 
saken her. Avtalen har hele tiden vært mellom Rosenholm og Økern Engros. Innholdet i avtalen 
er at Øyvind Marken engasjeres for å utføre tjenester på natten i den utstrekning det er behov for 
det. Behovet for hans tjenester varierer med sesongene. Rosenholm sender månedlige fakturaer 
basert på det antall timer som Marken har arbeidet. At det faktureres mange timer i året, er ikke 
avgjørende i noen retning. 
 
Det skal foretas en helhetsvurdering. Sentrale momenter er at Øyvind Marken ikke er ansatt hos 
Økern Engros, han mottar ikke lønn og feriepenger, er ikke omfattet av arbeidsmiljølovens 
stillingsvern, har ikke krav på sykepenger fra Økern Engros og er heller ikke innlemmet i 
bedriftens pensjonsordning eller helsetjeneste. I tillegg kommer at han arbeider alene om natten, 
han utfører oppdraget selvstendig og blir ikke instruert av Økern Engros. Dersom han skulle gjøre 
noen feil, er det Rosenholm som har ansvaret. Det må derfor legges til grunn at det arbeid 
Marken utfører for Økern Engros skjer for Rosenholms risiko. 
 
Videre må det tillegges vekt at vederlaget betales til Rosenholm, ikke til Øyvind Marken. 
Inntektene er oppgitt til beskatning av selskapet. Dette viser at avtalen har konsekvenser etter sitt 
innhold og at det ikke er tale om å flytte inntekter fra et skattesubjekt til et annet. 
 
Økern Engros betaler for timer utført arbeid, verken mer eller mindre. Avtalen kan i 
utgangspunktet sies opp uten noen frist når Økern Engros ønsker det, og i alle fall dersom 
behovet for Rosenholms tjenester blir borte eller at arbeidet ikke blir tilfredsstillende utført. Dette 
er en ordning som er hensiktsmessig for begge sider og for Økern Engros innebærer avtalen stor 
grad av fleksibilitet. 
 
På denne bakgrunn må det legges til grunn at det er Rosenholm som etter avtalen er rett mottaker 
av vederlaget for det arbeid som ytes og at det det er selskapet som er rett skattesubjekt. 
 
Dersom lagmannsretten ikke er enig i dette, må forholdet skatterettslig under enhver 
omstendighet vurderes på samme måte som i A-dommen. Det skal foretas en helhetsvurdering, 
men det følger av denne dommen at det sentrale spørsmålet er om virksomheten er drevet for 
oppdragstakers eller oppdragsgivers regning og risiko. I saken her er det Rosenholm som er 
avtalepart og som fakturerer for de timer Marken har vært engasjert av Økern Engros i den 
aktuelle perioden. Det er Økern Engros som bestemmer oppdragets omfang. Det må videre legges 
til grunn at Rosenholm har et resultatansvar. Dersom arbeidet ikke utføres tilfredsstillende, 
risikerer selskapet å ikke få betalt. Oppdraget innebærer således en klar risiko for Rosenholm 
både når det gjelder kvalitet og oppdragsmengde. 
 
Rettspraksis vises at det ikke kan oppstilles noe krav om at Rosenholm har drevet 
næringsvirksomhet. Det vises til A-dommen der det eksplisitt er uttalt at enmanns- og 
tomannsaksjeselskaper siden 1977 har vært ansett som eget skattesubjekt ved ligningen og at det 
ikke er noen forutsetning at selskapet har drevet driver næringsvirksomhet i skattelovgivningens 
forstand. Noe annet kan ikke utledes av senere rettspraksis, jf. Rt-2000-1981 (Fabcon-dommen) 
og Rt-2002-996 (Skoog Hedren-dommen). I begge disse sakene var forholdene på flere punkter 
annerledes enn i vår sak. 
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Bruk av selskapets bil 
Øyvind Marken har disponert en bil som tilhører Rosenholm. Det bestrides ikke at han skal 
skattlegges for dette. Spørsmålet er om bruken av bilen skal beskattes som utbytte til Marken som 
aksjonær eller etter reglene om ansattes fordel ved bruk av arbeidsgivers bil, jf. skatteloven § 5-
13. 
 
Marken gjør gjeldende at han som stor aksjonær i denne sammenheng må likestilles med en 
ansatt og at det derfor er feil at fordelen ved bruken av bilen er blitt beskattet som utbytte. 
 
Ved vurderingen må det sees hen til hva som er den mest naturlige løsningen. Marken har hele 
tiden arbeidet for Rosenholm. Bilen har i en del tilfeller vært brukt til å kjøre ut varer ved 
feilleveringer mv. I perioder har det også vært nødvendig å bruke bil for å komme til og fra 
arbeidsstedet fordi offentlig kommunikasjon ikke har vært tilgjengelig. I tillegg kommer at 
bilbeskatningsreglene, som er spesialregler, bør gis forrang fremfor de generelle reglene om 
beskatning av utbytte til aksjonærer. 
 
Overdragelse av andeler i aksjefond 
Endring av ligningen til ugunst for en skattyter må skje innen lovens frist på to år dersom 
skattyter ikke har gitt uriktige eller ufullstendige opplysninger, jf. ligningsloven § 9-6 tredje ledd 
bokstav a. 
 
Når skattyteren har gitt tilstrekkelige opplysninger til at ligningsmyndighetene har foranledning 
til å ta opp det aktuelle skattespørsmålet er, er det ikke gitt uriktige eller ufullstendige 
opplysninger. Det vises til Rt-1992-1588 (Loffland) og kommentarer til ligningsloven § 9-6 i 
Gyldendal rettsdata, note 426. 
 
Når Marken for Odin-fondet ved den ordinære ligningen opplyste at han ikke hadde solgt, men 
bare overført andeler i henhold til overgangsregler, hadde ligningsmyndighetene klar oppfordring 
til å ta opp skattespørsmålet, ikke minst fordi dette dreier seg om spesielle regler. Marken klaget 
på ligningen der han ble skattlagt for salg av disse fondsandelene. I klagen opplyste han at 
andelene var blitt overført som gave i henhold til overgangsreglene og at beløpet fortsatt fantes i 
Odin forvaltning. Også dette var tilstrekkelig til at ligningsmyndighetene hadde foranledning til å 
gjøre nærmere undersøkelser. Det som skjedde var imidlertid at opplysningene ble godtatt og at 
klagen tatt til følge uten at det ble stilt noen spørsmål. 
 
Etter dette må det legges til grunn at Marken verken har gitt uriktige eller ufullstendige 
opplysninger og at fristen for endring til ugunst for skattyter er to år. Slik forholdene i saken 
ligger an, må fristen regnes fra klagetidspunktet. Når endringen ikke er gjort innen denne fristen 
er det ikke adgang til å endre ligningen for denne overdragelsen av fondsandeler. 
  
Tilleggsskatt 
For ileggelse av tilleggsskatt, er forutsetningen at skattyter har gitt uriktige eller ufullstendige 
opplysninger, og at endringen av ligningen til ugunst er vedtatt innen lovens frister. 
 
Uansett om retten kommer til at inntektene fra Økern Engros skal tilordnes Øyvind Marken, bør 
det unnlates å ilegge tilleggsskatt i medhold av unntaksbestemmelsen i skatteloven § 10-3 som 
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bestemmer at tilleggsskatt ikke fastsettes når skattyters forhold må anses unnskyldelig på grunn 
av sykdom, alderdom, uerfarenhet eller annen årsak som ikke kan legges ham til last. Det samme 
gjelder for de øvrige postene der ligningen er endret til hans ugunst. 
 
Øyvind Marken har lite kjennskap til spørsmål som gjelder skatt. Det er hans far som ordner alt 
papirarbeid. Klassifiseringen av inntektene fra Økern Engros gjelder kompliserte vurderinger som 
han ikke har hatt forutsetninger for å ha innsikt i. Når det gjelder overdragelsen av andelene i 
Odin-fondet, må det legges til grunn at han trodde at transaksjonen var skattefri. Han har selv 
ikke mottatt noen av disse pengene. Salget av andeler i Nordea-fondene er ikke oppgitt, men det 
skyldes at Marken trodde at disposisjonen var skattefri når det ikke fremkom noe på den 
forhåndsutfylte selvangivelsen. 
  
Sakskostnader 
Tingretten har korrekt lagt til grunn at det ikke var grunnlag for å ilegge Øyvind Marken 
sakskostnader. Det er derfor ingen grunn til å endre tingrettens dom på dette punkt. 
 
  
Staten v/ Skatt Øst har lagt ned slik påstand: 
 
Anken 
1. Anken forkastes. 
2. Staten v/Skatt Øst tilkjennes sakskostnader for tingrett og lagmannsrett. 
  
Den avledede anken 
Staten v/ Skatt Øst frifinnes og tilkjennes sakskostnader for tingrett og lagmannsrett. 
  
 
Til støtte for denne påstanden har staten oppsummert anført: 
  
 
Tilordning av inntekt 
Tingretten har korrekt lagt til grunn at inntektene fra Øyvind Markens arbeid for Økern Engros 
skal klassifiseres som fordel vunnet ved arbeid og beskattes som lønnsinntekt. 
 
Det er ikke noe vilkår for å skattlegge inntekten som lønn at Marken har vært ansatt hos Økern 
Engros. Det avgjørende er at inntektene er vunnet ved arbeid, jf. skatteloven § 5-1. At det har 
foreligget et arbeidsforhold, er ikke tvilsomt. Øyvind Marken har arbeidet i mange år for Økern 
Engros. 
 
Om inntektene skatterettslig skal tilordnes Øyvind Marken som lønns- eller arbeidsinntekt eller 
selskapet Rosenholm som inntekt i virksomhet, beror etter rettspraksis på en konkret 
helhetsvurdering. Det foreligger ingen avtale mellom Rosenholm og Økern Engros, men en 
ordning der Marken utfører arbeid og Rosenholm sender fakturaer. Rosenholm har imidlertid 
ingen ansatte og har følgelig heller ingen å leie ut. 
 
Øyvind Marken har vært fulltidsengasjert hos Økern Engros siden 1999 og har ikke hatt andre 
oppdragsgivere. Det dreier seg ikke om spesialistarbeid; Marken utfører ordinære oppgaver på 
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linje med ansatte hos Økern Engros. Det er ingen holdepunkter for at Rosenholm har noe 
resultatansvar og selskapet stiller ikke med avløser når Marken har fri. Firmaet driver ikke lenger 
virksomhet innen frukt og grønt. Realiteten er at Rosenholm er et «lønnsmottakerselskap». 
Fakturaene er den eneste forbindelsen mellom Rosenholm og Økern Engros. De gir for øvrig 
heller ikke et entydig bilde, jf. at ordet «lønn» til Øyvind Marken er blitt brukt i fakturateksten. 
 
Tingretten har kommet til riktig resultat når den har konkludert med at endringen av ligningen der 
inntekten er ansett som arbeidsinntekt for Øyvind Marken er i samsvar med gjeldende rett. Det 
vises til Rt-1994-1064 (A-dommen), Rt-2000-1981 (Fabcon-dommen) og Rt-2002-996 (Skoog 
Hedrén-dommen). 
  
Bruk av Rosenholms bil 
Øyvind Marken disponerer en bil som eies av Rosenholm. Skatteklagenemnda har lagt til grunn 
at Markens inntekt må økes tilsvarende en beregnet fordel ved disponeringen og at dette skal 
anses som utbytte etter skatteloven § 10-11. Tingretten har kommet til samme resultat, basert på 
riktig bevisbedømmelse og rettsanvendelse. Bilen har primært vært brukt for private formål og 
bare i helt beskjeden utstrekning til oppdrag for Rosenholm. Selskapets dekning av utgifter til 
bilholdet, inkludert garasje, må anses som dekning av privatkostnader for Marken og beskattes 
som utbytte. 
  
Overdragelse av andeler i aksjefond 
Når det gjelder vurderingen av overføringen av fondsandelene i Odin Norden, er det spørsmål om 
ligningslovens frist på to år for å kunne endre til ugunst kommer til anvendelse, jf. § 9-6 tredje 
ledd bokstav a. Forutsetningen for det er Øyvind Marken ikke har gitt ufullstendige eller uriktige 
opplysninger til ligningsmyndighetene. På dette punktet har tingretten tatt feil. 
 
Marken har utvilsomt gitt uriktige opplysninger om denne overføringen. Første gang var da han 
strøk det beløp som var oppført i den forhåndsutfylte selvangivelsen og erstattet dette med null. 
Videre har han opplyst at overføringen til Rosenholm var en gave, noe som er positivt uriktig. I 
klagen fortsatte han å gi uriktige opplysninger. Det bestrides at ligningsmyndighetene har hatt 
foranledning til å foreta nærmere undersøkelser, noe som heller ikke kan utledes av rettspraksis, 
jf. Rt-1992-1588 (Loffland-dommen). 
 
Dette innebærer at det gjelder en frist på ti år for å endre ligningen til ugunst for Marken. Denne 
fristen er overholdt. 
 
Det er ingen tvil om at Øyvind Marken har gitt ufullstendige opplysninger om salget av andeler i 
Nordea-fondene når han ikke ga noen opplysninger om det til ligningsmyndigheten. For dette 
forholdet kan ligningen endres til hans ugunst uhindret av toårsfristen i ligningsloven § 9-6 tredje 
ledd bokstav a. Denne delen av ligningen er ikke angrepet. 
  
Tilleggsskatt 
Hjemmel for å ilegge tilleggsskatt er ligningsloven § 10-2 til § 10-4 slik disse bestemmelsene lød 
før lovendring 1. januar 2010. Det er et vilkår for å ilegge tilleggsskatt at det er klar 
sannsynlighetsovervekt for at skattyter har gitt uriktige eller ufullstendige opplysninger som har 
ført til eller kunne ført til fastsettelse av for lav skatt. Staten anfører at disse vilkårene er oppfylt 
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og at det er riktig å ilegge Øyvind Marken tilleggsskatt etter den ordinære satsen på 30 prosent 
for alle forholdene. 
 
En skattyter kan fritas for tilleggsskatt dersom det foreligger unnskyldelige forhold etter 
ligningsloven § 10-3. Etter statens syn er det ikke grunnlag for å frita Marken for tilleggsskatt. 
Tingretten har tatt feil når den har konkludert med at han skal fritas for tilleggsskatt når det 
gjelder overdragelsen av andeler i Nordea-fondene. Markens subjektive oppfatning av 
skattespørsmålet kan ikke være avgjørende og det foreligger heller ikke andre 
unnskyldningsgrunner. 
  
Sakskostnader 
Når tingretten har lagt til grunn at staten i det vesentlige har vunnet saken, skulle sakskostnader 
har vært tilkjent etter lovens hovedregel. 
 
  
 
Lagmannsretten ser slik på saken: 
  
 
Tilordning av inntekt 
Rosenholm Frukt og Grønt har fakturert Økern Engros for det arbeid Øyvind Marken har utført. 
Spørsmålet er om skatteklagenemndas vedtak og tingrettens dom er riktig når det er lagt til grunn 
at inntekten reelt er å anse som arbeidsinntekt for Marken og han derfor skal skattlegges for det 
som er utbetalt etter skatteloven § 5-1. 
 
Om inntekten skatterettslig er å anse som arbeidsinntekt for Marken eller som inntekt i 
virksomhet for Rosenholm, beror på en helhetsvurdering der det reelle forholdet mellom 
oppdragsgiver og oppdragstaker er avgjørende. 
 
Innledningsvis vises til ligningsloven § 8-1 som fastsetter at ligningsmyndighetene avgjør hvilket 
faktisk forhold som skal legges til grunn for ligningen basert på de opplysninger skattyteren har 
gitt og de øvrige opplysninger som foreligger. Dette innebærer at man, i samsvar med 
hovedregelen i sivile saker, skal legge det mest sannsynlige faktum til grunn, jf. Rt-2009-813 
avsnitt 53. Skattyters opplysningsplikt, som gjelder både til egen gunst og ugunst, følger av 
ligningsloven § 4-1 jf. § 4-3. Som tingretten har påpekt ligger det implisitt i opplysningsplikten 
en aktsomhets- og lojalitetsplikt. 
 
Skatteloven har ingen legaldefinisjon av hva som er skattepliktig inntekt vunnet ved henholdsvis 
virksomhet og arbeid, men det foreligger flere Høyesterettsdommer om grensedragningen 
mellom arbeids- eller ansettelsesforhold og selvstendig næringsdrivende/virksomhet. Sentrale 
avgjørelser for vår sak er Rt-1994-1064 (A-dommen), Rt-2000-1981 (Fabcon-dommen) og Rt-
2002-996 (Skoog Hedrén-dommen). 
 
I Rt-1994-1064 (A) ble det lagt til grunn at oppdraget hadde karakter av en resultatforpliktelse. I 
Rt-2000-1981 var det ikke bestridt at Fabcon hadde resultatansvar i forhold til oppdragsgiverne. 
Etter en konkret vurdering av avtaleforholdet ble det lagt til grunn at også konsulentene hadde 
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ansvar for resultatet på linje med selvstendig næringsdrivende. Fra Skoog-Hedrén-dommen 
gjengis følgende om vurderingstemaet: 
 

Det foreligger flere avgjørelser av Høyesterett om grensedragningen mellom 
arbeidstakere, frilansere og selvstendig næringsdrivende. Av særlig interesse er Rt-1994-
1064 A og Rt-2000-1981 Fabcon, som begge gjelder virksomhet i forbindelse med 
prosjektering og bygging av installasjoner for utvinning av petroleum fra den norske 
kontinentalsokkel. 
 
I saken om A kom Høyesterett til at oppdraget hadde karakter av en resultatforpliktelse, 
og at rammeavtalen ikke ga rett til konkrete oppdrag eller krav på vederlag når oppdrag 
ikke var bestilt. A hadde plikt til å utbedre feil for egen regning, og oppdragsgiveren 
kunne også kreve erstatning for feil og forsinkelser etter kontraktsrettslige regler 
begrenset oppad til 20 prosent av den samlede kontraktsverdi av alle oppdrag i samme 
prosjekt. Konsulentens ansvar for utført arbeid var også sentralt i saken om Fabcon. I den 
saken var Fabcons resultatansvar i forhold til oppdragsgiverne uomtvistet. Etter en 
konkret vurdering av avtaleforholdet sett i sammenheng med bakgrunnsretten kom 
Høyesterett til at også konsulentene hadde det ansvar for resultatet som en selvstendig 
næringsdrivende har. I de tilfeller oppdragsgiver har stilt arbeidsplass og utstyr til 
disposisjon og oppdragstaker under oppdragsgiverens ledelse, instruksjon og kontroll 
stiller sin arbeidskraft til disposisjon, foreligger normalt tradisjonell arbeidsleie, jf. Rt-
1985-644 EMI på side 646.Side 1004 
 
Det følger av begge avgjørelser, jf. nå folketrygdloven § 1-10, at grensen må fastlegges ut 
fra om virksomheten skjer for egen regning og risiko. Dette avgjøres etter en 
helhetsvurdering av realitetene i hele avtaleforholdet. I helhetsvurderingen inngår en 
rekke elementer som er trukket fram i avgjørelsene. Sentralt står spørsmålet om hvem som 
har risikoen og ansvaret for resultatet, det vil si konsekvensene for oppdragstaker om 
avtalen ikke oppfylles. Dette kan ofte bare avgjøres ved en nærmere analyse av de øvrige 
elementer i avtaleforholdet, herunder hvor ledelsen, instruksjonen og kontrollen med 
utføring av oppdraget ligger. Jeg tilføyer at ved utføring av forskjellige former for 
tjenester kan grensen mellom å drive for egen regning og risiko og arbeid i en annens 
tjeneste bli vanskelig å fastlegge. 

 
Lagmannsretten finner - som tingretten - at den ordningen som er etablert har klare likhetstrekk 
med et arbeids- og ansettelsesforhold og at disse momentene i helhetsvurderingen fremstår som 
langt mer fremtredende enn virksomhetsaspektet. For den skatterettslige klassifiseringen, er det 
ikke avgjørende om Marken er å anse som ansatt. 
 
Alt arbeid Øyvind Marken utfører for Økern Engros skjer om natten. Det er fremholdt at han 
arbeider når det behov for hans tjenester og at dette skiller oppdraget fra vanlige 
ansettelsesforhold. Rosenholm sender månedlige fakturaer for utført arbeid basert på en timesats 
på 250 kroner eksklusive merverdiavgift. En årlig faktureringssum på mer enn 700 000 kroner gir 
et stort antall arbeidstimer. Dette viser at Marken løpende utfører arbeid for Økern Engros. Han 
er på plass fra sent om kvelden til tidlig morgen, mottar varer, pakker og klargjør disse for 
utkjøring. Det arbeid Marken utfører fremstår som en integrert del av den ordinære driften i 
engrosbedriften, men med den forskjell at han, i motsetning til de som er ansatt, bare arbeider om 
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natten. Når Marken har fri, erstattes han av ansatte hos Økern Engros. Selv om Marken på grunn 
av erfaring arbeider selvstendig og har tillit slik at han er alene på natten, legger lagmannsretten 
til grunn at det ikke dreier seg om noen spesialisttjenester. Kyndighet og selvstendighet på grunn 
av erfaring, må antas å være vanlig også for arbeidstakere som er ansatte. Det forhold at Marken 
er selvstendig i sitt arbeid, innebærer heller ikke at han ikke er underlagt ledelse, instruksjon og 
kontroll av Økern Engros. På grunnlag av bevisførselen er det ingen holdepunkter for at Økern 
Engros skulle være avskåret fra å gi Marken instrukser og føre kontroll med det arbeid han 
utfører. 
 
For Økern Engros fremstår ordningen som meget gunstig. Marken er åpenbart pålitelig, er sjelden 
syk og har lite fri. Ved at han ikke er ansatt, får firmaet en stor grad av fleksibilitet, det er ikke 
bundet av det lovverk som skal beskytte ansatte arbeidstakere og betaler heller ikke 
arbeidsgiveravgift for godtgjøringen til Marken. 
 
Det som først og fremst skiller Markens situasjon fra de som er ansatte hos Økern Engros, er at 
han ikke er vernet av arbeidsmiljølovens bestemmelser, at han har få rettigheter og at han ikke 
nyter godt av firmaets pensjonsordning, bedriftshelsetjeneste mv. 
 
Ankende part har anført at det er inngått en muntlig avtale mellom Rosenholm og Økern Engros 
om utleie av Øyvind Markens tjenester. Daglig leder i Økern Engros har forklart at det ikke 
foreligger noen avtale med Rosenholm, men at det dreier seg om en faktisk ordning som 
praktiseres så lenge den fungerer. Lagmannsrettens vurdering er at hans beskrivelse av forholdet 
fremstår som mest sannsynlig, men kan ikke se at dette har noen avgjørende betydning. Det 
dreier seg uansett om en tillitsbasert ordning som har vært praktisert i mange år og hvor det er 
avklart hva Øyvind Marken skal gjøre og hvordan hans tjenester skal betales. Nærmere detaljer 
om når han skal arbeide mv., avklares med Øyvind Marken direkte. 
 
Når Øyvind Marken har fri eller blir syk, erstattes han av ansatte hos Økern Engros og ikke av 
Rosenholm som for øvrig ikke har noen ansatte. Det er heller ingen opplysninger om at 
Rosenholm har avtale med noen andre som kan tre inn når Øyvind Marken blir syk eller skal ha 
fri. På grunnlag av forklaringen fra daglig leder i Økern Engros, legger lagmannsretten til grunn 
at de bare forholder seg til Øyvind Marken og at det er hans personlige ytelse som er avgjørende 
for den ordningen som er etablert. Dersom Øyvind Marken for eksempel skulle bli langvarig syk, 
kan lagmannsretten ikke se at Rosenholm kan kreve å stille med en annen person. 
 
Øyvind Marken er aksjonær, men ikke ansatt i Rosenholm. Det foreligger heller ikke 
opplysninger om at hans avtale med selskapet er formalisert. Slik lagmannsretten forstod hans 
forklaring, er det faren som ordner med papirer - han bare arbeider. 
 
Den eneste dokumentasjonen i saken som viser en forbindelse mellom Rosenholm og Økern 
Engros, er fakturaene for arbeid Øyvind Marken har utført. Fakturaene sendes månedlig. Det er 
en fast timesats på 250 kroner tillagt merverdiavgift. Beløpene skal betales til Rosenholms konto. 
Når fakturene betales, blir vederlaget regnskapsmessig behandlet som driftsinntekt. Dette er 
forhold som trekker i retning av at det dreier seg om virksomhetsinntekt for Rosenholm. Det 
samme gjør det forhold at det ikke er inngått noen ansettelsesavtale mellom Øyvind Marken og 
Økern Engros. På den annen side er oppdraget i enkelte fakturaer beskrevet slik at det dreier seg 
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om «lønn» og Øyvind Marken er angitt som «mottaker», noe som svekker inntrykket av 
virksomhetsinntekt for Rosenholm. 
 
Det er ingen opplysninger om at fakturaer ikke er blitt betalt. Sett i tidsperspektiv, synes 
ordningen således ikke å ha medført noen risiko av betydning for Rosenholm. 
 
Øyvind Marken har disponert en bil som tilhører Rosenholm. Han har forklart at han fra tid til 
annen, for eksempel når det har skjedd en feil i pakkingen, bruker bilen til å levere varer til 
kunder. Lagmannsretten kan ikke se at dette er et forhold som i trekker spesielt i den ene eller 
andre retning i helhetsvurderingen. Det er ikke uvanlig at det inngås avtaler om at ansatte bruker 
egen bil i arbeidet. Den jobbrelaterte bruken av bilen synes for øvrig å ha vært meget begrenset, 
jf. nærmere om dette nedenfor. 
 
På grunnlag av bevisførselen, herunder regnskapet til Rosenholm, legger lagmannsretten til grunn 
at det ikke har vært noen annen virksomhet i Rosenholm, i alle fall ingen virksomhet som har 
generert inntekter. Selskapets øvrige inntekter synes å være finansinntekter. Lagmannsretten kan 
derfor langt på vei slutte seg til statens anførsel om at selskapet i sammenhengen her fremstår 
som et «lønnsmottakerselskap», jf. Zimmer: Lærebok i skatterett (6. utgave) side 151 flg. 
 
Sammenholdt med rettspraksis om grensedragningen mellom fordel vunnet ved henholdsvis 
arbeid og virksomhet, er lagmannsrettens samlede vurdering at det er sannsynliggjort med god 
margin at inntekten er oppebåret av Øyvind Marken som inntekt vunnet ved arbeid. Det er da 
riktig at han beskattes for denne i medhold av skatteloven § 5-1 som fordel vunnet ved arbeid. 
  
Disponering av bil 
Øyvind Marken har disponert en bil som eies av Rosenholm. Det er ikke omstridt at dette er en 
fordel som skal beskattes. Skatteklagenemnda har lagt til grunn at dette er en fordel som må 
klassifiseres som utbytte og beskattes som det. Tingretten kom til samme konklusjon. 
 
Marken anfører at skattleggingen skal skje etter reglene for ansattes bruk av arbeidsgivers bil, jf. 
foran. 
 
Lagmannsretten er enig med tingretten i at det riktige er å beskatte fordelen etter reglene om 
utbytte. Øyvind Marken er ikke ansatt i Rosenholm, han får ikke lønn og har ingen rettigheter der 
som ansatt. Som påpekt foran, har hans arbeidsforhold hos Økern Engros derimot mange 
likhetstrekk med et ansettelsesforhold. 
 
På grunnlag av bevisførselen, legger lagmannsretten til grunn at Øyvind Marken har hatt bilen til 
disposisjon og at han i det alt vesentlige har benyttet den til reiser til og fra arbeid på Økern og 
andre private formål. Bruken i tilknytning til arbeidet for Økern Engros har vært sporadisk og 
hatt et helt begrenset omfang. 
 
Lagmannsretten er enig med skatteklagenemnda og tingretten i at selskapets kostnader med 
bilholdet ikke kan anses som annet enn dekning av private utgifter for Øyvind Marken og at han 
ved det har hatt en fordel som beskattes som utbytte etter skatteloven § 10-11. Den beregnede 
fordelen er ikke bestridt. 
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Overdragelse andeler i aksjefond 
Etter gjennomført bokettersyn hos Rosenholm, ble det avklart at Øyvind Marken i desember 2005 
overdro eiendomsretten til sine fondsandeler i Odin Norden og Nordea-fondene mot vederlag. 
Fondsandelene ble tatt inn i Rosenholms regnskap til markedsverdi på transaksjonstidspunktet. 
Motytelsen var en fordring Marken fikk mot selskapet for samme beløp. Ved endringen av 
ligningen ble det lagt til grunn at eiendomsretten ble overført mot vederlag og at det således 
hadde skjedd en realisasjon, jf. skatteloven § 9-2 første ledd bokstav a. 
 
Når det gjelder overdragelsen av andelene i Nordea-fondene, er anken begrenset til spørsmålet 
om tilleggsskatt. 
 
Det er ikke bestridt at overdragelsen av andelene i Odin Norden i utgangspunktet utløser 
skatteplikt. Spørsmålet i saken her - og som er omstridt - er om endringen er gjort innen de frister 
som ligningsloven oppstiller for å endre en ligning til skattyters ugunst. 
 
En ligning kan etter hovedregelen i ligningsloven § 9-6 første ledd endres inntil ti år etter 
inntektsåret. Dersom skattyter ikke har gitt ufullstendige eller uriktige opplysninger til 
ligningsmyndighetene, er fristen to år etter inntektsåret når det er tale om en endring til skattyters 
ugunst, jf. § 9-6 tredje ledd. Skjæringstidspunktet regnes fra det tidspunkt Marken ble varslet om 
endringen. Det skjedde ved brev 10. november 2009. 
 
Lagmannsretten bemerker innledningsvis at den slutter seg til tingrettens tolking av vilkåret 
«uriktige eller ufullstendige opplysninger», jf. dommen side 19-20. Det vil si at opplysningene er 
uriktige dersom de ikke stemmer med de faktiske forhold og ufullstendige dersom skattyter gir en 
fortegnet eller ufullstendig redegjørelse for de faktiske forhold, selv om de opplysningene som er 
gitt isolert sett er riktige så langt de rekker. Opplysningsplikten må utøves aktsomt og lojalt og 
gjelder opplysninger både til gunst og ugunst. Som tingretten - med henvisning til rettspraksis og 
forarbeider - har påpekt, må det vurderes konkret hvilken oppfordring skattyter innenfor rammen 
av lojalitets- og aktsomhetsplikten har hatt til å komme med opplysninger. I utgangspunktet anses 
det ikke som en uriktig opplysning at skattyter baserer seg på en uriktig forståelse av 
skattereglene, men hvis løsningen er usikker må han legge frem nødvendige opplysninger om de 
faktiske forholdene. 
 
Andelene i Odin Norden ble overdratt til Rosenholm 19. desember 2005. Verdien av andelene var 
på overføringstidspunktet 500 900 kroner. 
 
Odin Forvaltning innberettet en skattepliktig gevinst på 291 098 kroner som ble tatt med i den 
forhåndsutfylte selvangivelsen til Øyvind Marken. Marken strøk beløpet og satte det til null. Han 
opplyste i tillegg følgende: 
 

3.1.5. Denne post medfører ingen skattemessig gevinst. Aksjene ble den 19/12-05 overført 
som gave i henhold til overgangsreglene. Beløpet er ikke mottatt av meg, det finnes 
fortsatt i Odin forvaltning AS. 

 
Den forhåndsutfylte selvangivelsen hadde ingen tilsvarende opplysninger om gevinst fra Nordea-
fondene og Marken ga ingen opplysninger om denne overdragelsen. Bakgrunnen for at Nordea-
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fondene ikke ga informasjon om overdragelsen til skattemyndighetene var skattyters 
opplysninger til Nordea og at det dreiede seg om en gaveoverføring, jf. tingrettens dom side 23. 
 
Ved den ordinære ligningen ble Marken beskattet for gevinst ved overdragelse av andeler i Odin 
Norden. Han påklaget dette med følgende begrunnelse: 
 

Gevinst ved realisasjon av aksjer hos Odin Norden endres fra kr 291 098 til kr 0. Se 
vedlegg. Har ikke solgt aksjene. Har kun overført til OVERGANGSREGEL E. 

 
Vedlegget var en artikkel fra Aftenposten om vedrørende nye aksjeregler etter skattereformen - 
overgangsregler knyttet til den såkalte fritaksmodellen. Overgangsreglene gjaldt skattefritak for 
aksjeutbytte. 
 
Klagen ble tatt til følge. 
 
Realiteten i overdragelsene av fondsandeler ble avklart under bokettersynet i Rosenholm. 
Lagmannsretten er enig med skatteklagenemnda og tingretten i at overdragelsen er skjedd mot 
vederlag og at den utløser skatteplikt etter skatteloven § 5-1 andre ledd § 9-2 første ledd bokstav 
a. 
 
Slik lagmannsretten ser det, er det ikke tvilsomt at Marken har gitt både uriktige og ufullstendige 
opplysninger om overdragelsene av disse fondsandelene. Han har ikke gitt noen opplysninger om 
overdragelsen av andelene i Nordea-fondene. Når det gjelder andelene i Odin Norden, ga han 
første gang uriktige opplysninger da han endret det som fremkom i den forhåndsutfylte 
selvangivelsen og i den supplerende redegjørelsen om at det var en gavetransaksjon, noe som er 
positivt uriktig. Henvisningen til overgangsreglene er misvisende - disse gjaldt skattefritak for 
aksjeutbytte. Marken har gitt uttrykk for at hans oppfatning av disse reglene var at overdragelsene 
av fondsandelene ikke utløste noen skatteplikt fordi det dreide seg om gavetransaksjoner. Det er 
vanskelig å forstå at han trodde at dette var gaver, med andre ord at han ga fra seg store verdier 
uten noe vederlag. Selv om det legges til grunn at han trodde at dette var skattefrie transaksjoner 
er lagmannsrettens vurdering at han ikke har gitt opplysninger i samsvar med den aktsomhets- og 
lojalitetsplikt som ligger implisitt i skattyteres opplysningsplikt. Forutsatt at Marken har forsøkt å 
sette seg inn i overgangsreglene må han i alle fall ha forstått at løsningen ikke kunne være sikker. 
Det samme gjelder dersom han ikke selv hadde satt seg inn i disse reglene, men fått råd fra andre 
om å henvise til disse for å begrunne at transaksjonen ikke var skattepliktig. Markens subjektive 
oppfatning av opplysningenes relevans kan ikke være avgjørende. I Rt-1992-1588 (Loffland-
dommen) er det lagt til grunn at det avgjørende er om skattyter har gitt alle de opplysninger som 
man etter en objektiv vurdering finner at han burde ha gitt. 
 
Lagmannsrettens vurdering er at Marken hadde en klar oppfordring til å gi mer utfyllende 
opplysninger om de faktiske forholdene knyttet til disse overdragelsene. En nærliggende 
informasjon var for eksempel å opplyse hvordan dette var håndtert av mottakeren. Det var en 
opplysning Marken lett kunne ha skaffet seg ved å spørre regnskapsfører og som han burde ha 
opplyst om. 
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At Markens klage under henvisning til de samme regler ble tatt til følge, tilsier ikke noen annen 
vurdering. Dette dreier seg om et masseforvaltningssystem der en av grunnpilarene er skattyters 
opplysningsplikt. 
 
Det er anført at ligningsmyndighetene hadde oppfordring til å gjøre nærmere undersøkelser på 
grunnlag av de opplysninger Marken ga og at han derfor ikke kan anses å ha gitt uriktige eller 
ufullstendige opplysninger, jf. foran. Lagmannsretten er ikke enig i det. Marken har gitt positivt 
uriktige opplysninger ved å oppgi at det var en gavetransaksjon. Det var opplysninger som, 
dersom de hadde vært riktige, ikke ville ha utløst gevinstbeskatning for overdragelsen. 
Lagmannsrettens vurdering er at Markens opplysningsplikt i et tilfelle som dette klart må gå 
foran den undersøkelsesplikt som i rettspraksis er statuert for ligningsmyndighetene. Noe annet 
kan etter lagmannsrettens vurdering ikke utledes av Rt-1992-1588 (Loffland-dommen). 
 
Lagmannsrettens konklusjon er at Marken har gitt uriktige og ufullstendige opplysninger når det 
gjelder overdragelsene av fondsandelene i Odin Norden. 
 
Tilleggsskatt 
Vilkårene for å ilegge tilleggsskatt følger av ligningsloven § 10-2 nr. 1 slik den lød før lovendring 
1. januar 2010: 
 

Finner ligningsmyndighetene at skattyter i selvangivelse, næringsoppgave, klage eller 
annen skriftlig eller muntlig oppgave eller forklaring gir en ligningsmyndighet uriktige 
eller ufullstendige opplysninger som har ført til eller kunne ha ført til fastsetting av for lav 
skatt, skal skattyteren ilegges en tilleggsskatt som fastsettes i prosent av den skatt som er 
eller kunne ha vært unndratt. Som skatt regnes i denne forbindelse også trygdeavgift. 

 
Vilkåret om at det må være gitt uriktige eller ufullstendige opplysninger må forstås på samme 
måte som i fristregelen i § 9-6, jf. foran. Som tingretten legger lagmannsretten til grunn at 
beviskravet er klar sannsynlighetsovervekt og at det er ligningsmyndighetene som har 
bevisbyrden. Det vises til tingrettens dom side 24. 
 
Opplysningssvikten må knytte seg til faktiske forhold. Tilkjennegivelse av en uriktig oppfatning 
av rettsregler anses ikke som en uriktig eller ufullstendig opplysning. Dersom skattyter har 
påberopt unnskyldelige forhold som kan lede til bortfall av tilleggsskatt, er beviskravet at 
skattyteren likevel kan lastes. 
 
Når det gjelder tilordningen av inntektene fra Markens arbeid for Økern Engros og hans bruk av 
Rosenholms bil, er lagmannsretten enig med tingretten i at vilkårene for å ilegge tilleggsskatt er 
til stede og at det ikke foreligger unnskyldelige grunner som gir grunnlag for å frita han for 
tilleggsskatt, jf. ligningsloven § 10-3 bokstav b. Lagmannsretten slutter seg til tingrettens 
begrunnelse. Øyvind Marken har ikke gitt noen opplysninger til skattemyndighetene om det 
arbeid han har utført for Økern Engros og måten dette er blitt honorert på og heller ikke om 
bruken av selskapets bil. Selv om det legges til grunn at han subjektivt har vært av den 
oppfatning at inntektene var å anse som virksomhetsinntekter for Rosenholm, har han utvilsomt 
gitt ufullstendige opplysninger etter ligningsloven § 10-2. Det samme gjelder for mangelen på 
opplysninger om bilbruken. Ved at det ikke er gitt noen opplysninger om disse forholdene, har 
ligningsmyndighetene ikke hatt noen foranledning til å gjøre nærmere undersøkelser. 
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Etter lagmannsrettens vurdering må det også legges til grunn med klar sannsynlighetsovervekt at 
Marken har gitt ufullstendige og/eller uriktige opplysninger om overdragelsene av fondsandeler 
til Rosenholm. Om overdragelsene av andelene i Odin Norden vises til foranstående drøftelse. 
Marken har ikke gitt noen opplysninger til ligningsmyndighetene om overdragelsen av andelene i 
Nordea-fondene. Nordea hadde ikke innberettet realisasjonen, noe som skyldtes den 
informasjonen de hadde fått fra skattyter om at fondsandelene ble overført til selskapet som en 
gave. Selv om Øyvind Marken har trodd at transaksjonen ikke utløste skatteplikt, har han 
utvilsomt også for dette forholdet gitt ufullstendige opplysninger til ligningsmyndigheten. 
 
Det anses heller ikke tvilsomt at de ufullstendige og/eller uriktige opplysningene kunne ha ført til 
fastsetting av for lav skatt. Det vises til begrunnelsen foran som også har gyldighet ved 
vurderingen etter ligningsloven § 10-2. 
 
Lagmannsrettens vurdering er at det ikke foreligger unnskyldelige forhold som gir grunnlag for å 
frita for tilleggsavgift etter ligningsloven § 10-3. Etter bestemmelsen i nr. 1 ilegges tilleggsskatt 
ikke dersom «skattyters forhold må anses unnskyldelig på grunn av sykdom, alderdom, 
uerfarenhet eller annen årsak». I saken her er det særlig vist til alternativet om uerfarenhet. 
 
Tingretten har lagt til grunn at Øyvind Marken må anses som uerfaren og med liten innsikt i de 
forhold det er tale om selv om han er aksjonær og at det ikke kan stilles samme krav til aktsomhet 
til han som til næringsdrivende virksomhetsutøvere. Selv om det legges til grunn at Marken har 
begrenset innsikt i spørsmål som det her er tale om, kan lagmannsretten ikke se at dette gir 
grunnlag for å konkludere med at hans opplysningssvikt må anses som unnskyldelig etter den 
nevnte unntaksbestemmelsen. Marken har forklart at han ikke hadde satt seg inn i hvilke 
konsekvenser overdragelsene av fondsandelene hadde for han. Dersom han ikke forstod 
regnskapene kunne han enkelt ha spurt regnskapsfører. Lagmannsrettens vurdering er at 
opplysningssvikten ikke er unnskyldelig, verken når det gjelder andelene i Oden Norden eller i 
Nordea-fondene. 
 
På denne bakgrunn er lagmannsrettens konklusjon at vilkårene for å ilegge tilleggsskatt er oppfylt 
for alle de omstridte forholdene. 
 
Etter dette forkastes anken fra Øyvind Marken. I den avledede anken frifinnes staten. 
 
Staten har vunnet saken og har etter hovedregelen krav på erstatning for nødvendige 
sakskostnader, jf. tvisteloven § 20-2 første ledd jf. § 20-5. Lagmannsretten kan ikke se at det er 
grunnlag for gjøre helt eller delvis unntak for erstatningsplikten etter unntaksreglene. Det følger 
videre av tvisteloven § 20-9 andre ledd at ankedomstolen skal legge sitt resultat til grunn når den 
avgjør krav på sakskostnader for lavere instanser. 
 
Staten v/ Skatt Øst tilkjennes etter dette sakskostnader for både tingrett og lagmannsrett. For 
tingretten var kravet i forhold til Øyvind Marken 86 438 kroner. For lagmannsretten er kravet 186 
687 kroner. Av dette utgjør 182 187 salær og resten, 4 500, utgifter til kopiering. Salærkravene 
inkluderer merverdiavgift. I tillegg kommer utgifter til rettsgebyr for den avledede anken med 20 
640 kroner. Kravene legges til grunn ved omkostningsavgjørelsen, jf. tvisteloven § 20-5. 
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Dommen er enstemmig. 
 
Dommen er ikke avsagt innen lovens frist. Det skyldes andre arbeidsoppgaver. 

 
 

Domsslutning: 
 
1. I anken: 
       Anken forkastes. 
2. I den avledede anken 
       Staten v/ Skatt Øst frifinnes. 
3. I sakskostnader for tingretten betaler Øyvind Marken til staten v/ Skatt Øst 86.438 -  
    åttisekstusenfirehunreogtrettiåtte - kroner innen to uker fra dommens forkynnelse. 
4. I sakskostnader for lagmannsretten betaler Øyvind Marken til staten v/ Skatt Øst 207.327-  
    tohundreogsjutusentrehundreogtjuesju - kroner innen to uker fra dommens forkynnelse. 
  
 
 
 
 
 
SkN 14-118 Beskatning av fordel ved fri kost. 
 
Lovstoff: Skatteloven § 5-12, ligningsloven § 7-1, skattebetalingsloven § 5-8, 
folketrygdloven § 23-2 og EØS-avtalen artikkel 28.    
Gulating lagmannsrett: Dom av 13. oktober 2014, sak nr.: LG-2014-45808-2 
Dommere: Lagdommer Guri Elisabeth Molven, lagdommer Kai Ove Roseth, lagdommer 
Rannveig Sjøvoll. Saksgang: Stavanger tingrett TSTAV-2013-116757 - Gulating lagmannsrett 
LG-2014-45808-2 (14-045808ASD-GULA/AVD2). For tidligere kjennelse om bevis, se LG-
2014-45808-1. 
 
Parter: Ventor Sp. Zoo, Babicz Wieslaw, og de øvrige ansatte i PUH BRV Multi, jf. listen, PUH 
BRV Multi, Maclej Abraham og de øvrige ansatte i Ventor SP Zoo i 2007 og 2008, jf. listen (for 
disse: advokat Stein Nygaard) mot Den norske Stat, Skatteetaten v/Sentralskattekontoret for 
Utenlandssaker (advokat Morten Søvik). 

 
Saken gjelder prøving av ligningsvedtak for 2007 og 2008 om verdsettelse av fri kost for polske 
arbeidstakere som oppholder seg midlertidig i Norge under arbeid her. Saken gjelder også 
prøving av beregningsgrunnlaget for arbeidsgiveravgiften for disse arbeidstakerne. Både når det 
gjelder den skattepliktige inntekt og arbeidsgiveravgiften er problemstillingen om de ansatte, 

Sammendrag: Saken gjaldt gyldigheten av vedtak fra Skatteklagenemnda ved 
Sentralskattekontoret for utenlandssaker. Vedtakene gjaldt beskatning av fordel av fri kost for 
utenlandske arbeidstakere under arbeidsopphold i Norge, og tilhørende spørsmål om 
arbeidsgiveravgift. Spørsmålet i saken var nærmere bestemt om de fastsatte standardsatsene i 
takseringsreglene skulle legges til grunn, eller om fordelen skulle fastsettes til lavere beløp, på 
bakgrunn av levekostnader i hjemlandet. Lagmannsretten ga staten medhold i at satsene i 
takseringsreglene skulle benyttes.   
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henholdsvis selskapene, har krav på at det benyttes en lavere sats enn Skattedirektoratets årlig 
fastsatte sats for kostbesparelse, fordi levekostnadene er lavere i Polen enn i Norge. 
 
Sakens bakgrunn er i korte trekk: 
 
De polske selskapene PUH BRV Multi (Multi) og Ventor Sp.Zoo (Ventor) (heretter i fellesskap 
selskapene) driver med utleie av polske arbeidstakere til norske selskap. Det er opplyst at Multi i 
2007 leide ut 281 arbeidstakere, og i 2008 295 arbeidstakere. For Ventors del er det i saken lagt 
til grunn at det i 2007 ble utleid 1250 arbeidstakere og i 2008 1150 arbeidstakere. 
 
Arbeidstakerne pendler til Norge og mottar fri kost fra arbeidsgiverne. De fordelsbeskattes for 
kostbesparelse i hjemmet. Den skattepliktige fordelen beregnes ut fra satsen for fri kost, som 
fastsettes årlig av Skattedirektoratet. Etter folketrygdloven § 23-2 første ledd første punktum skal 
arbeidsgiver betale arbeidsgiveravgift av fri kost i samme utstrekning som verdien av ytelsen 
medtas i grunnlaget for forskuddstrekk. Løsningen av sakens hovedproblemstilling om 
verdsettelsesprinsippet for fri kost vil derfor også gi svaret på spørsmålet om 
beregningsgrunnlaget for arbeidsgiveravgiften. 
 
Sentralskattekontoret for utenlandssaker fattet 14.02.2011 vedtak om at standardsatsen for 
verdsettelse av kostbesparelse skal benyttes. Etter klage fra selskapene la Skatteklagenemnda ved 
Sentralskattekontoret for utenlandssaker i to likelydende vedtak datert 14.12.2012 til grunn at det 
skal benyttes samme sats for de polske ansatte som den satsen som gjelder arbeidstakere bosatt i 
Norge. Ligningen av arbeidstakerne forble derfor uendret. Vedtakene er avsagt med dissens. 
Mindretallet fant at det er hjemmel for å fravike standardsatsene, og at avviket er så stort at 
norske satser ikke kan anvendes. 
 
I samsvar med ovennevnte ble standardsats også benyttet overfor selskapene i likelydende vedtak 
fra Sentralskattekontoret for utenlandssaker av 14.12.2012 for årene 2007 til 2009. 
 
Selskapene og de ansatte (heretter i fellesskap de ankende parter) reiste i juli 2013 søksmål ved 
Stavanger tingrett mot staten ved Sentralskattekontoret for utenlandssaker. Under 
saksforberedelsen ble sakene forent til felles behandling, jf. tvisteloven § 15-6. 
 
Tingretten avsa dom 8. januar 2014. Dommen har etter retting slik slutning: 
 
I sak. nr. 13-116757TVI-STAV (Ventor SP Zoo) 
 

1. Staten v/Sentralskattekontoret for utenlandssaker frifinnes. 
2. Staten v/Sentralskattekontoret for utenlandssaker tilkjennes saksomkostninger med  
    108 375 - etthundreogåttetusentrehundreogsøttifem* - kroner. 
3. Ventor Sp. Zoo, Maclej Abraham og de øvrige ansatt i Ventor SP Zoo i 2007 og 2008 
    som angitt i vedlagt liste, hefter felles for hele beløpet staten v/Sentralskattekontoret  
    tilkjennes i sak nr. 13-116757TVI-STAV. 

  
I sak nr. 13-116769TVI (PUH BRV Multi) 
 

1. Staten v/Sentralskattekontoret for utenlandssaker frifinnes. 
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2. Staten v/Sentralskattekontoret for utenlandssaker tilkjennes saksomkostninger med  
    108 375 - etthundreogåttetusentrehundreogsøttifem** - kroner. 
3. PUH BRV Multi, Babicz Wieslaw og de øvrige ansatt i PUH BRV Multi i 2007 og  
    2008 som angitt i vedlagt liste, hefter felles for hele beløpet staten  
    v/Sentralskattekontoret tilkjennes i sak nr. 13-116769TVI-STAV. 

 
Dommen er rettidig anket til lagmannsretten. Ankene gjelder tingrettens rettsanvendelse. Under 
lagmannsrettens saksforberedelse ble ankene forent til felles behandling, jf. tvisteloven § 15-6. 
 
Ankeforhandling ble avholdt 26. september 2014 i Gulating lagmannsretts tinghus i Bergen. De 
ankende parter var representert ved advokat Stein Nygaard. Staten var representert ved advokat 
Jon Vinje. Skatterådgiver Kjell Erik Førsund og skattejurist Magnus Runde var til stede under 
forhandlingene, jf. tvisteloven § 24-6 andre ledd. 
 
De ankende parter har i korte trekk anført: 
 
Saken gjelder spørsmålet om norske satser for kostbesparelse kan legges til grunn for polske 
pendlere, når dette medfører beskatning av en fordel som utgjør 4-5 ganger mer enn 
omsetningsverdien av fordelen. 
 
Hovedregelen er at inntekten ikke skal overstige fordelens faktiske verdi, jf. skatteloven § 5-3. 
Kostbesparelsen for polske pendlere må vurderes konkret og til virkelig verdi, med utgangspunkt 
i hva det ville kostet dem å spise hjemme. 
 
Skatteloven § 5-12 andre og tredje ledd viser til skattebetalingsloven § 5-8 andre ledd, som gir 
hjemmel for fastsettelse av takster for naturalytelser. I skattebetalingsforskriften fra 2007 ble det i 
§ 5-8-10 bestemt at det skal fastsettes årlige takster for verdien av fri kost. Takseringsforskriften -
sjablonreglene- vil medføre en beskatning betydelig over faktisk verdi, og vil også være i strid 
med prinsippet om at det kun skal være reell inntekt som skattlegges. Bestemmelsen i skatteloven 
§ 5-12 andre og tredje ledd er unntak fra § 5-3, og må, i den utstrekning regelen kommer til 
anvendelse, settes inn i, og forstås innenfor den sammenheng den inngår i. 
 
Utgangspunktet er at også takseringsreglene skal gi omsetningsverdi, men bruken kan gi avvik i 
enkelttilfeller. Lovgiver har akseptert visse, beskjedne avvik, men har åpnet for at reglene 
fravikes dersom det foreligger et ikke ubetydelig avvik. I vår sak er avviket så massivt at det 
ligger langt utenfor det som er akseptabelt. Fravikelse må bli resultatet, jf. også uttalelser i 
Ot.prp.nr.86 (1998-1999) pkt. 7.5, de særlige verdsettelsesregler som er fastsatt for 
boligeiendommer og den vekt som er lagt på likhetshensyn i rettspraksis, eksempelvis i Rt 2007-
302 og Rt-1996-1629. Generelle prinsipper må tillegges vekt når et formelt regelverk anvendes. 
Også reelle hensyn tilsier at fordelen fastsettes etter polsk prisnivå. 
 
Når takseringsreglene medfører et åpenbart urimelig resultat må de tolkes innskrenkende og kan 
ikke anses å omfatte kostbesparelse i land der kostnadsnivået avviker vesentlig fra det norske, jf. 
ligningsloven § 7-1 nr. 1 andre punktum. Grensen mellom individuelle saker og saker som angår 
en gruppe er diffus og flytende. Taksering forutsettes benyttet bare hvis resultatet er akseptabelt 
for de fleste skattytere som berøres. Når det, som i vår sak, er flere som berøres, er det et 
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argument for avvik og ikke i mot. Takseringsreglene kan fravikes ved å benytte ligningsloven § 
7-1 nr.1 andre punktum. 
 
Subsidiært anføres at skatteloven § 5-12 tredje ledd ikke kommer til anvendelse. Saken gjelder 
kostbesparelse i hjemmet, som må fastsettes til omsetningsverdi, og som ikke er det samme som 
fri kost. Hjemmelskjeden starter ikke i skatteloven § 5-12 tredje ledd. Kostbesparelse i hjemmet 
omfattes heller ikke av definisjonen av naturalytelse, jf. skatteloven § 5-12 første ledd. 
 
Ligningsresultatet innebærer at arbeidstakere forskjellsbehandles. Dette er i strid med EØS-
avtalen artikkel 28. Forbudet mot forskjellsbehandling forutsetter at sammenlignbare situasjoner 
ikke skal behandles forskjellig, og at forskjellige situasjoner ikke skal behandles likt, med mindre 
det foreligger en objektiv begrunnelse for dette. 
 
Det er utvilsomt en klar ulikhet mellom levekostnader i Norge og Polen. Arbeidstakerne 
behandles likevel likt med norske arbeidstakere, og er gjennom ligningen skattlagt for en sum 
som langt overstiger verdien av fordelen. Regelen er uforholdsmessig og det er ingen praktiske 
eller viktige almene hensyn som taler for at den opprettholdes. En mindre vidtgående regel kunne 
gi skattytere grunnlag for å argumentere for leveomkostningenes reelle størrelse. 
 
Det ble nedlagt slik påstand: 
 
Sak Ventor Sp. Zoo og de ansatte Maclej Abraham m. fl: 
 

1. Ligningen for de ansatte i Ventor SP Zoo og 2008 oppheves som ugyldig. Ved ny 
    ligning skal kostbesparelsen fastsatt etter rettens skjønn legges til grunn. 
2. Fastsettelsen av grunnlaget for arbeidsgiveravgiften for Ventor SP Zoo for 2007 og  
    2008 oppheves som ugyldig. Ved ny fastsettelse legges lønnsgrunnlaget for de ansatte  
    til grunn. 
3. Subsidiært 
    Ligningen for de ansatte i Ventor SP Zoo for 2007 og 2008, herunder fastsettelse av     
    grunnlaget for arbeidsgiveravgift for Ventor SP Zoo for 2007 og 2008, oppheves som  
    ugyldig og henvises til ny behandling. 
4. I alle tilfeller 
    Den norske Stat dømmes til å betale Ventor SP Zoo sakens omkostninger. 

 
Sak PUH BRV Multi og de ansatte Babicz Wieslaw m.fl: 
 

1. Ligningen for de ansatte i PUH BRV Multi for 2007 og 2008 oppheves som ugyldig. 
    Ved ny ligning skal kostbesparelsen fastsatt etter rettens skjønn legges til grunn. 
2. Fastsettelsen av grunnlaget for arbeidsgiveravgiften for PUH BRV Multi for 2007 og   
    2008 oppheves som ugyldig. Ved ny fastsettelse legges lønnsgrunnlaget for de ansatte  
    til grunn. 
3. Subsidiært 
    Ligningen for de ansatte i PUH BRV Multi for 2007 og 2008, herunder fastsettelse av     
    grunnlaget for arbeidsgiveravgift for PUH BRV Multi for 2007 og 2008, oppheves som  
    ugyldig og henvises til ny behandling. 
4. I alle tilfeller 
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     Den norske Stat dømmes til å betale PUH BRV Multi sakens omkostninger. 
 
Staten har i korte trekk anført: 
 
Fri kost fra arbeidsgiver er en skattepliktig naturalytelse, jf. skatteloven § 5-1 jf. § 5-12 tredje 
ledd. Det er fastsatt satser som skal benyttes ved ligningen. I 2007 var satsen kr 71 pr. dag og for 
2008 kr 73 pr. dag, jf. takseringsforskriften § 1-2-17 for henholdsvis 2007 og 
[takseringsforskriften § 1-2-17 for] 2008. 
 
Satsen for pendlere er den samme som satsen for ikke pendlere. I utgangspunktet får 
pendlerreglene ikke anvendelse, men med hjemmel i skatteloven § 6-13 tredje ledd er det i 
forskrift gitt regler om fradrag for merutgifter for personer hjemmehørende i et EØS-område. 
Disse reglene får anvendelse, jf. forskriften § 6-13-10. Fordelen av fri kost reguleres av reglene 
om kostbesparelse. Satsene følger da av andre bestemmelser, men er de samme som generelt 
gjelder for fri kost for alle måltider. Det foreligger således uttrykkelig fastsatte satser som 
regulerer hvilken kostbesparelse de ankende parter har hatt som følge av fri kost. 
 
Skatteloven § 5-12 er en særregel om naturalytelser. I bestemmelsens tredje ledd er det fastsatt 
hva fordelen av fri kost og losji skal settes til gjennom henvisning til skattebetalingsloven. 
Gjennom skattebetalingsloven er det uttrykkelig bestemt at takseringsreglenes satser skal legges 
til grunn. Dette må være avgjørende. Reglene kan ikke tolkes innskrenkende, men gjelder 
generelt, også for pendlere fra utlandet. 
 
Ligningsloven § 7-1 gir ikke hjemmel for å benytte lavere sats, men gjelder bare avvik i 
enkeltsaker hvor særlig individuelle grunner foreligger. Bestemmelsen hjemler ikke unntak for 
større grupper av skattytere. 
 
Beskatningen er ikke i strid med EØS-avtalen artikkel 28. Avtalen gir ikke skattytere krav på en 
lavere sats fordi de bor i et land med lavere levekostnader enn Norge. 
 
Det ble nedlagt slik påstand: 
 

1. Anken forkastes. 
2. Staten v/Sentralskattekontoret for Utlendingssaker tilkjennes saksomkostninger for 
    lagmannsretten. 

 
Lagmannsrettens vurdering: 
 
Utgangspunktet er at de ansatte har skatteplikt til Norge for den lønn de oppebærer for sitt arbeid 
her, jf. skatteloven § 2-3 første ledd bokstav d, jf. andre ledd. Både de ankende parter og Staten 
har under ankeforhandlingen sagt seg enige i tingrettens fremstilling av den øvrige del av 
hjemmelsrekken som danner bakgrunnen for saken. Lagmannsretten kan for sin del også å gi sin 
tilslutning til denne delen av tingrettens dom. Det er hensiktsmessig å gjengi tingrettens 
redegjørelse for de overordnede rettslige utgangspunkt, fordi lagmannsretten også bygger på 
disse i sin vurdering, jf. tvisteloven § 19-6 femte ledd siste punktum: 
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«Utgangspunktet er, som nevnt, at fri kost fra arbeidsgiver er skattepliktig, jf. skatteloven 
§ 5-12 første og tredje ledd. Av tredje ledd følger at 
 

«Ved helt eller delvis fri kost og losji settes fordelen til den verdien som er fastsatt 
for beregning av forskuddstrekk etter skattebetalingsloven § 5-8 annet ledd.» 

 
For ligningen 2007 gjaldt skatteloven fra 1952. Innholdsmessig var denne loven lik 
skattebetalingsloven fra 2005 vedrørende fri kost. Retten vil derfor nøye seg med å vise til 
skattebetalingsloven fra 2005 i det følgende. 
 
I skattebetalingsloven § 5-8 annet ledd heter det at 
 

«Naturalytelser medregnes i den utstrekning og med de beløp som fremgår av 
departementets forskrifter.» 

 
Slike forskrifter er gitt ved skattebetalingsforskriften av 21.12.2007 § 5-8-10. Av første 
ledd fremgår at Skattedirektoratet før begynnelsen av hvert inntektsår fastsetter satser for 
verdien av blant annet fri kost. I den årlige takseringsforskriften § 1-2-17 er taksten for fri 
kost for alle måltider satt til kr 71 per dag for 2007 og kr 73 for 2008. 
 
Videre er det slik at det er særregler for pendlere med hensyn til verdsettelsen av fri kost. 
 
Det følger av F19.11.1999 nr. 1158 Forskrift til utfylling og gjennomføring mv. av 
skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14 (FSFIN) § 6-13-11 at pendlerregler også gjelder 
overfor personer fra andre EØS-stater. To av flertallet på tre i Skatteklagenemnda for 
Sentralskattekontoret for utenlandssaker mente at pendlerreglene ikke får anvendelse, da 
sammenlikningsgrunnlaget er arbeidsstedet i Norge og ikke hjemstedet i Polen. Den tredje 
i flertallet mente at det er besparelse i Polen som skal legges til grunn, dog slik at han var 
enig med flertallet i resultat da mente at standardsatsene var gjeldende, i og med at det 
ikke var fastsatt særskilte satser for personer bosatt i utlandet. Mindretallet mente at Polen 
var «hjemmet», og at polske satser skulle anvendes. Staten anførte i retten at Polen er 
«hjemmet», uten at staten mente at det var av betydning for saken. Det er følgelig enighet 
om at de polske arbeiderne er å anses som pendlere, jf. skatteloven § 6-13. 
 
I følge skattebetalingsforskriften § 5-8-10 femte ledd får bestemmelsens første ledd og 
takseringsforskriften § 1-2-17 ikke anvendelse for pendlere. For pendlere gjelder derimot 
egne regler for verdsettelse av fri kost. Disse finnes i skattebetalingsforskriften § 5-8-13. 
Av disse reglene følger at verdien av fri kost er skattepliktig, og at satsen etter 
takseringsforskriften § 1-2-17 skal gjelde. Det er altså forskjellige hjemmelsrekker for 
verdsettelse av fri kost generelt og for pendlere. Begge hjemmelsrekkene ender imidlertid 
opp med samme sats. 
 
Uenigheten i saken knytter seg til om ligningsloven § 7-1 kommer til anvendelse, samt 
hvordan den skal fortolkes. Bestemmelsen lyder 
 

«Departementet fastsetter takseringsregler for formues-, inntekts- og 
fradragsposter som må fastsettes ved skjønn. De legges til grunn ved ligningen 
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med mindre forholdene i den enkelte sak tilsier et ikke ubetydelig avvik fra 
takseringsregelen.» 

 
Uenigheten dreier seg konkret om det ved fastsettelse av fri kost skal legges til grunn den 
sats som følger av takseringsforskriften § 1-2-17 eller om det skal benyttes en lavere sats, 
basert på levekostnadene i Polen, etter på unntaksmuligheten «med mindre forholdene i 
den enkelte sak tilsier et ikke ubetydelig avvik fra takseringsregelen.» 

 
Lagmannsretten har også når det gjelder de rettslige vurderinger som er foretatt med 
utgangspunkt i den hjemmelsrekken som det her er redegjort for, kommet til at det i det 
vesentlige kan gis tilslutning til tingrettens dom. 
 
Tingretten har uttalt seg slik om sakens hovedproblemstilling og den rettslige vurdering av denne: 
 

«Retten skal ta stilling til om de nevnte ligningsvedtakene og vedtakene vedrørende 
fastsettelse av arbeidsgiveravgift er riktige. Problemstillingen er om det ved fastsettelse av 
fri kost skal legges til grunn den sats som følger av takseringsforskriften § 1-2-17 eller om 
det skal benyttes en lavere sats, basert på levekostnadene i Polen, basert på 
unntaksmuligheten i ligningsloven § 7-1: «med mindre forholdene i den enkelte sak tilsier 
et ikke ubetydelig avvik fra takseringsregelen.» 
 
Retten er enig med statens fortolkning og følgelig vedtakene. Retten kan ikke se at 
likningsloven § 7-1 kan hjemle noe unntak fra å anvende de fastsatte satsene i dette 
tilfellet. Retten finner ikke grunn til å ta stilling til om likningsloven § 7-1 på generelt 
grunnlag kan komme til anvendelse i slike saker. Dette fordi retten mener at 
unntaksbestemmelsen i § 7-1 nr. 1 uansett ikke kan gjøres gjeldende i denne saken. 
 
Bakgrunnen for takseringsregler jf. likningsloven § 7-1 er nærmere begrunnet i 
forarbeidene (Ot.prp.nr.29 (1978-1979)) side 93: 

 
«Takseringsregler kan være et nødvendig hjelpemiddel for å få avviklet en stor 
mengde delavgjørelser på grunnlag av sparsomme opplysninger om hvert enkelt 
tilfelle, samtidig som de også kan bidra til en rimelig ensartethet over 
skjønnsavgjørelsene.» 

 
På side 94 uttales følgende om adgangen til å fravike takseringsreglene: 

 
«Når takseringsreglene skal gis sentralt, finner departementet grunn til å lovfeste 
visse holdepunkter for adgangen til å fravike veiledende takseringsregler. Selv om 
den enkelte skattyter klart dokumenterer at tallene for hans vedkommende avviker 
fra takseringsregelen, skal den legges til grunn hvis avviket er beskjedent. Hvor 
store avvik som skal til for å fravike en veiledende takseringsregel lar seg ikke 
fastslå i loven. Det må avgjøres under saksbehandlingen med det for øye at antall 
avvik skal holdes på et beskjedent nivå i forhold til den saksmengde 
takseringsregelen angår. Takseringsregler forutsettes jo gitt bare for slike forhold 
hvor reglene kan gi akseptable resultatet for de fleste skattytere de gjelder. 
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Fylkesskattekontorets adgang til etter nr. 2 til å vedta lokale avvik for grupper av 
skattytere er beregnet på tilfelle hvor regelen slår feil i samme retning for en 
gruppe. Da kan det være riktig å fravike de sentralt fastsatte regler med mindre 
beløp enn om det gjelder en enkelt skattyter.» 

 
Retten mener at det følger av forarbeidene at unntaksregelen i nr. 1 ikke er ment å gjelde i 
så stort omfang som saksøkerne anfører. Utgangspunktet er at takseringsreglene skal 
legges til grunn. Dette er blant annet begrunnet i saksbehandlings- og rettstekniske 
fordeler, herunder forutberegnelighet. Videre følger det av lovens ordlyd og forarbeidene 
at unntaksmuligheten i nr. 1 skal begrunnes individuelt. Det at kostnadsnivået i Polen er 
lavere enn i Norge, er, etter rettens syn, en generell begrunnelse utover det individuelle 
nivået. En unntaksmulighet på grunn av kostnadsnivået ville i realiteten innebåret at 
hovedregelen ville blitt unntak fra satsene, da kostnadsnivået i Norge er høyt i forhold til 
de fleste andre EØS land. I den grad unntak på grunn av lavere kostnadsnivå skal gis, må 
det derfor være med hjemmel i nr. 2. Slikt unntak er ikke blitt gitt. Tvert i mot er det for 
arbeidere fra andre EØS land enn Norge gitt en egen hjemmel, for å sørge for at 
takseringsregelen også gjelder disse. 
 
Retten er enig med staten i at skatteloven § 5-12 er en særregel som går foran skatteloven 
§ 5-3. Det er derfor ikke hjemmel for en eventuell unntaksmulighet gjennom en 
fortolkning av skatteloven § 5-3.» 

 
Lagmannsretten er i det vesentlige enig i det tingretten her uttaler, og finner således at 
hjemmelsrekken gir adgang til å benytte takseringsforskriften - sjablonreglene - ved verdsettelse 
av kostbesparelsen. Gjennom skatteloven § 5-12 tredje ledd jf. skattebetalingsloven § 5-8 andre 
ledd, og via bestemmelsene som uttrykkelig gir reglene anvendelse for pendlere, jf. blant annet 
skatteloven § 6-13 tredje ledd og skattelovsforskriften § 6-13-10 til § 6-13-12, er det gitt særlige 
regler som går foran den generelle regel om verdsettelse av fordel til omsetningsverdi, jf. 
skatteloven § 5-3. Satsene gjelder pendlere både fra Norge og fra EØS-land. Det er fastsatt 
eksakte beløp som ikke gjør det nødvendig å ta stilling til om det er kostbesparelse i Norge eller 
Polen som skal legges til grunn, og som ikke åpner for vurderinger av individuelle eller lokale 
variasjoner i kostnadsnivået. 
 
Lagmannsretten kan ikke se at det er grunnlag for innskrenkende fortolkning av reglene, og 
skatteloven § 5-1 og § 5-3 anses heller ikke å gi krav på lavere sats. Dertil er det grunn til å 
påpeke at det ikke uten videre er slik at omsetningsverdien vil være lavere enn de summer som 
følger av takseringsforskriften. Som fremhevet av staten, sparer fri kost arbeidstakerne for å 
kjøpe mat til norske priser under sine opphold her. Omsetningsverdien av en slik fordel kan 
vanskelig sies å ligge under de beløpene bruken av takseringsreglene medfører, selv om verdien 
fastsettes gjennom reglene om kostbesparelse. 
 
Den subsidiære anførsel om at kostbesparelse faller utenfor hjemmelsrekken fordi dette er noe 
annet enn fri kost, fører heller ikke frem. Kostbesparelse er fastsettelse av verdi for fri kost, og 
verdsettelsen skjer gjennom de bestemmelser som er fastsatt i hjemmelsrekken. Det er uttrykkelig 
fastsatt at satsene også gjelder EØS-borgere som pendler hit. Den innskrenkende fortolkningen 
som de ankende parter argumenterer for, ville måtte innebære at hele hjemmelsrekken 
bortfortolkes. 
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Også når det gjelder vurderingen av om det gjennom ligningsloven § 7-1 nr. 1 andre punktum er 
hjemmel for å gjøre unntak, har lagmannsretten kommet til samme konklusjon som tingretten. 
Regelen slår fast at takstene skal legges til grunn, med mindre forholdene i den enkelte sak tilsier 
et ikke ubetydelig avvik. Lagmannsretten er enig med staten i at regelen etter sin ordlyd må 
forstås slik at den ikke gir adgang til å gjøre unntak for hele grupper av skattytere. Den delen av 
forarbeidene som tingretten har gjengitt underbygger at regelen er ment å representere en 
sikkerhetsventil for enkelttilfelle, basert på individuelle forhold i den enkelte sak. 
Lagmannsretten viser til støtte for dette også til Harboe m fl Ligningsloven kommentarutgave 6. 
utgave, og gjengir fra side 306: 
 
«3) Ved ligningen av en enkelt skattyter kan takseringsregelen fravikes med hjemmel i § 7-1nr. 1 
      annet punktum. Det må da presiseres hvorfor en finner grunn til dette. Loven forutsetter at en  
      lokal ligningsmyndighet ikke tilsidesetter den alminnelige takseringsregel gjennom en rekke  
      enkeltvedtak. Mener en lokal ligningsmyndighet at den generelle takseringsregel ikke er  
      anvendelig på en gruppe skattytere, vil den korrekte fremgangsmåte være at  
      fylkesskattekontoret bes fastsette en lokal regel i medhold av lovens § 7-1 nr.2. 
 
4) Lokale særbehov skal dekkes ved takseringsregler fastsatt av fylkesskattekontoret når sentralt  
    fastsatte takseringsregler ikke er gitt, eller ville gi uheldige resultater som følge av lokale  
    forhold. Fylkesskattekontorets adgang til å vedta lokale avvik for grupper av skattytere er  
    beregnet på tilfelle hvor en sentralt fastsatt takseringsregel slår feil i samme regning for en  
    gruppe. Da kan det være riktig å fravike de sentralt fastsatte regler med mindre beløp enn om  
    det gjelder en enkelt skattyter. Det er ikke meningen at fylkesskattekontoret skal oppheve en  
    takseringsregel, slik at alle den gjelder blir behandlet individuelt. Den fravekne regel  
    forutsettes å bli erstattet av en annen regel som treffer bedre. Fylkesskattekontorene kan  
    fravike sentralt fastsatte takseringsregler både til gunst og til ugunst for en skattytergruppe.» 
 
Videre vises til Gyldendal Rettsdata kommentar til ligningsloven, jf. note 322: 
 

«Annet punktum gjelder bare hvor det dreier seg om individuelle avvik. Hvor det er 
spørsmål om generelle avvik gjelder nr. 2. Ifølge forarbeidene skal en takseringsregel 
legges til grunn selv om skattyter klart dokumenterer at tallene for hans vedkommende 
avviker fra takseringsregelen. Hvor store avvik som skal til for å fravike 
takseringsregelen, må avgjøres med det for øye at antall avvik skal holdes på et beskjedent 
nivå i forhold til den saksmengde takseringsregelen angår, jf. Ot.prp.nr.29 (1978-1979) s. 
94.» 

 
Endelig viser lagmannsretten til Zimmer Lærebok i skatterett (2009) side 130: 
 

«Verdsettelse av naturalfordeler reiser et betydelig administrativt problem: Fastleggelse 
av riktig verdi vil kreve kunnskap om markeder og bransjer som man ikke kan regne med 
at skattekontorene har. Verdsettelsen er derfor i atskillig utstrekning skjematisert ved at 
det sentralt er fastsatt hva ulike typer av naturalfordeler skal verdsettes til, først og fremst 
i såkalte takseringsregler (som er forskrift om verdsettelse). Disse gis hvert år i medhold 
av lignl. § 7-1, som bestemmer at de skal «legges til grunn ved ligningen med mindre 
forholdene i den enkelte sak tilsier et ikke ubetydelig fravik fra takseringsregelen». 
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På den måten tar reglene sikte både på å forenkle arbeidet for ligningsfunksjonærene og 
skattyterne og å bidra til ensartethet i beskatningen. Reglene er altså ikke strengt bindende 
for ligningsmyndighetene. Hvor mye som skal til for å fravike dem, lar seg ikke beskrive 
på det generelle plan, bortsett fra at reglene forutsetter at avvik skal skje bare unntaksvis. - 
Myndigheten til å gi slike regler er delegert til Skattedirektoratet.» 

 
Når det gjelder de EØS-rettslige spørsmål, har de ankende parter også for lagmannsretten anført 
at de påklagede vedtak innebærer brudd på EØS-avtalen artikkel 28. Øvrige anførsler knyttet til 
artikkel 4, EMK og skatteavtalen er ikke opprettholdt. 
 
De rettslige problemstillingene som ligger i denne delen av saken ble bare meget sparsomt belyst 
av prosessfullmektigene under ankeforhandlingen. 
 
Gjennom bestemmelsene om de fire friheter i EØS-avtalens hoveddel II og III er det oppstilt 
forbud mot forskjellsbehandling mellom hjemmehørende og ikke-hjemmehørende skattytere. 
Artikkel 28 omhandler fri bevegelighet av arbeidstakere. I andre ledd er det slått fast at all 
forskjellsbehandling på grunn av nasjonalitet er forbudt. 
 
Det må legges til grunn at det som hovedregel ikke er noen forskjell på tolkning av EF-traktaten 
og EØS-avtalen om de fire friheter. EF-domstolens praksis har derfor direkte betydning for 
forståelsen av EØS-avtalen, jf. blant annet Zimmer «Internasjonal inntektsskatterett» (2009) side 
94. 
 
Bullen uttaler på side 306 flg. i sin bok «EU, EØS og skatt - de fire friheter og direkte beskatning 
(2005)» at vurderingen av om skattyterne befinner seg i «sammenlignbare situasjoner» har 
dominert EF-domstolens praksis. Regelen er utviklet slik at ikke enhver forskjellsbehandling 
rammes. Et saklighetskrav ligger innebygget i praksisen, uten at dette er eksplisitt uttrykt: 
 

«dersom sammenlignbare situasjoner forskjellsbehandles eller forskjellige situasjoner 
likebehandles vil forskjellsbehandlingen (eller likebehandlingen) være usaklig.» 
 
«EF-domstolens diskrimineringskonsept rammer i realiteten to hovedkategorier 
forskjellsbehandling. For det første rammes formell forskjellsbehandling bestående av at 
«der paa sammenlignelige situationer anvendes forskellige bestemmelser». For det andre 
rammes substansiell forskjellsbehandling bestående av at «den samme bestemmelse 
anvendes paa forskellige situationer». Både forskjellsbehandling (av sammenlignbare 
situasjoner) og likebehandling (av forskjellige situasjoner) vil altså kunne innebære 
inngrep i retten til fri bevegelighet. I EF-domstolens praksis på området for de fire friheter 
og direkte beskatning er det imidlertid den formelle forskjellsbehandling, 
forskjellsbehandling av forskjellige situasjoner, som er fullstendig dominerende.» 

 
Sejersted m fl. uttaler om EF-domstolens vurdering av forholdet mellom EØS-avtalen og de 
nasjonale skatteregler i «EØS-rett» (2011) side 412: 
 

«Når domstolen vurderer om det foreligger forbudt forskjellsbehandling på grunnlag av 
nasjonalitet, foretar den i realiteten tre sett vurderinger. Disse skilles det ikke alltid klart 
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mellom. Det første settet, som er spesielt i fokus i skattesakene, er om en person som har 
benyttet seg av retten til fri bevegelighet, er i en situasjon som kan sammenlignes med 
situasjonen til innenlandske personer og selskaper. Dette behandles i 20.6.2. Hvis det 
foreligger sammenlignbare situasjoner, må det vurderes om den behandlingen 
vedkommende er gjort til gjenstand for representerer forskjellsbehandling. Et praktisk 
viktig spørsmål er her om det avgjørende er den skattemessige situasjonen totalt sett, den 
enkelte regel, eller hvordan denne slår ut i det konkrete tilfellet, jf. nedenfor 20.6.3. 
Avslutningsvis skal vi se på domstolens tenkemåte når den vurderer om 
forskjellsbehandling kan være tillatt fordi den er begrunnet i (bestemte) allmenne 
hensyn.» 

 
Lagmannsrettens vurdering er at ulike levekostnader i Polen og i Norge ikke medfører at det 
finner sted forskjellsbehandling i strid med artikkel 28. 
 
Kostbesparelse til årlig fastsatte takster benyttes som en standardisert verdi på den fordelen 
pendlerne oppebærer ved å motta fri kost. Skattyterne beskattes likt og etter den samme takst, 
uten at det tas hensyn til lokale eller individuelle variasjoner mellom grupper av skattytere, eller 
på hver enkelt skattyters hånd. Denne fremgangsmåten benyttes, selv om det er en rekke faktorer 
som kan ha stor betydning for den faktiske verdien av kostbesparelse, som eksempel kan nevnes 
privat økonomi, bosted, familiesituasjon, kostvaner og levestandard. Også andre skattepliktige 
naturalytelser verdsettes etter sjablonregler og med utgangspunkt i standardiserte størrelser. Både 
privat bruk av arbeidsgivers bil, arbeidsgiverfinansiert elektronisk kommunikasjon og rentefordel 
ved rimelige lån i arbeidsforhold beskattes etter regler, og ved hjelp av taksering, som bare i 
begrenset grad åpner for å se hen til konkrete og/eller individuelle forhold. 
 
Adgangen til å fravike takseringsreglene er sterkt begrenset. Det må legges til grunn at både 
fordelen ved fri kost og ved andre naturalytelser som verdsettes etter takseringsregler, ved en 
konkret vurdering i en hel rekke tilfeller ville ha blitt verdsatt til høyere eller lavere beløp enn det 
som følger av de årlig fastsatte satser. Dette gjelder både innenfor gruppen av utenlandske 
arbeidstakere, og også for en rekke hjemmehørende skattyteres del. 
 
Lagmannsretten syn er på bakgrunn av ovennevnte at de ansatte i vår sak er i en sammenlignbar 
situasjon med andre som mottar fri kost, og at dette gjelder uavhengig av hvilket land skattyterne 
kommer fra. Det finner ikke sted forskjellsbehandling i strid med EØS-avtalen artikkel 28. 
 
Ankene har ikke ført frem. De ankende parter tilpliktes i medhold av tvisteloven § 20-2 første 
ledd, jf. andre ledd å erstatte Statens omkostninger. Det foreligger ikke tungtveiende grunner for 
å gjøre unntak fra lovens hovedregel, jf. tvisteloven § 20-2 tredje ledd. Staten har for 
lagmannsretten fremlagt omkostningsoppgave som samlet beløper seg til kr 160. 987,50 hvorav 
salær utgjør kr.118.200,- med tillegg av merverdiavgift. Det er opplyst at kostnadene kan fordeles 
likt mellom de to sakene som er forent til felles behandling. I medhold av tvisteloven § 20-6 
andre ledd er det bedt om at lagmannsretten beslutter at alle parter i hver sak skal hefte solidarisk 
for det fulle beløp. Lagmannsretten tar begjæringen til følge. Det fremsatte omkostningskrav 
anses nødvendig og rimelig for forsvarlig ivaretakelse av Statens interesser i saken, jf. tvisteloven 
§ 20-5 første ledd jf. femte ledd første punktum. Kravet tas til følge og fordeles med en halvpart - 
kr 80.493,75 - på hver sak. De enkelte parter, og som hver hefter for hele beløpet, jf. tvisteloven § 
20-6 første jf. andre ledd, fremgår av liste som følger dommen i eget vedlegg. 
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Lagmannsrettens materielle resultat skal etter hovedregelen i tvisteloven § 20-9 andre ledd legges 
til grunn også for avgjørelsen for omkostningene forbundet med tingrettens behandling av saken. 
Det foreligger ikke grunnlag for å gjøre unntak for lovens hovedregel om å tilkjenne 
omkostninger i medhold av tvisteloven § 20-2 første ledd, jf. andre ledd. I likhet med tingretten 
finner lagmannsretten således at Staten skal tilkjennes de omkostninger som påløp ved tingrettens 
behandling av saken. 
 
Dommen er enstemmig. 
 

Domsslutning: 
 
Sak Ventor Sp. Zoo og de ansatte Maclej Araham m.fl., jf. liste: 

1. Anken forkastes. 
2. I omkostninger for lagmannsretten betaler Ventor Sp. Zoo og de ansatte i henhold til  
    liste, som solidarisk forpliktede, 80.493,75 -åttitusenfirehundreognittitre75/100- kroner  
    innen 2 -to- uker fra forkynnelse av dommen. 

  
Sak PUH BRV Multi og de ansatte Babicz Wieslaw m. fl., jf. liste: 

1. Anken forkastes. 
2. I omkostninger for lagmannsretten betaler Ventor Sp. Zoo og de ansatte i henhold til  
    liste, som solidarisk forpliktede, 80.493,75 -åttitusenfirehundreognittitre75/100- kroner  
    innen 2 -to- uker fra forkynnelse av dommen 
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Tingrettsdommer 
 
SkN 14-119 Uoppgitt inntekt – straff.  
 
Follo tingrett: Dom av 25. september 2014, sak nr.: 14-054393MED-FOLL  
Dommere: Dommerfullmektig Johannes Kaasen, meddommere: Bodil Lihaug Hylin 
Johan Brandt. 
 
Parter: Den offentlige påtalemyndighet (Politiadvokat Tor Anders Persen) mot A 
(Advokat Anders Ruud Christensen).        

    
A er født xx.xx.1980 og bor på Ås. Han arbeider som sikkerhetsvakt i Forsvaret og tjener ca. kr 
25 000 per måned etter skatt. Han er gift, uten forsørgelsesbyrde og uten formue. 
Ved Follo politidistrikts tiltalebeslutning datert 26.03.2014 er han satt under tiltale ved Follo 
tingrett for overtredelse av 
 
Ligningsloven § 12 - 1 nr 1 a) 
for å ha gitt ligningsmyndighetene uriktige eller ufullstendige opplysninger når han forsto eller 
burde forstått at dette kunne føre til skatte- eller avgiftsmessige fordeler 
 
Grunnlag: 
a) 
I egenskap av å være personlig skatteyter, den 18.09.2009 i Oslo kommune, for inntektsåret 2008, 
aksepterte han ligningsmyndighetens pre utfylte selvangivelse og oppga med dette at hans 
personinntekt var kr 374 020,- lavere enn det reelle. 
b) 
I egenskap av å være personlig skatteyter, den 30.04.2010 i Oslo kommune, for inntektsåret 2009, 
aksepterte han ligningsmyndighetens pre utfylte selvangivelse og oppga med dette at hans 
personinntekt var kr 172 309,- lavere enn det reelle. 
c) 
I egenskap av å være personlig skatteyter, den 27.04.2011 i Ski kommune, for inntektsåret 2010, 
aksepterte han ligningsmyndighetens pre utfylte selvangivelse og oppga med dette at hans 
personinntekt var kr 270 265,- lavere enn det reelle. 
d) 
I egenskap av å være personlig skatteyter, den 30.04.2012 i Ski kommune, for inntektsåret 2011, 
aksepterte han ligningsmyndighetens pre utfylte selvangivelse og oppga med dette at hans 
personinntekt var kr 410 241,- lavere enn det reelle. 

Sammendrag: Dommen er den første i de sakene som kom opp i kjølvannet av at TV2 avdekket 
at flere sikkerhetsvakter hadde arbeidet ved Den amerikanske ambassaden i Oslo, uten å oppgi 
inntekten til beskatning. I foreliggende sak ble skattyter dømt til ubetinget fengsel i 36 dager, 
samt ilagt 20.000 kroner i bot. Han ble frifunnet for to av inntektsårene tiltalen gjaldt.  
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Hovedforhandling ble holdt 12.09.2014. Tiltalte møtte og erkjente seg ikke skyldig etter 
tiltalebeslutningen. 
 
Retten mottok forklaring fra ett vitne, og det ble foretatt slik dokumentasjon som framgår av 
rettsboken. 
 
Aktor la ned påstand om at tiltalte dømmes i samsvar med tiltalebeslutningen til fengsel i 90 
dager og bot på kr 50 000, subsidiært 20 dagers fengsel. Videre la aktor ned påstand om at tiltalte 
idømmes sakskostnader etter rettens skjønn. 
 
Forsvarer la ned påstand om at tiltalte frifinnes, subsidiært at han anses på mildeste måte. 
 
Rettens vurdering 
Etter å ha arbeidet en periode i Forsvaret søkte tiltalte i 2006 på en vaktstilling ved Den 
amerikanske ambassaden i Oslo. Han var i to omganger inne til intervju, men fikk ikke stillingen. 
Året etter var han imidlertid på to nye intervjuer og lyktes da i å få ansettelse som vakt ved 
ambassaden. Han arbeidet der fra 01.01.2008 til april 2012. Arbeidet var dårlig lønnet, men 
tiltalte kompenserte for dette ved å arbeide mye. 
 
Herværende sak gjelder de strafferettslige konsekvensene av at tiltalte for inntektsårene 2008 
tom. 2011 ikke meldte sin lønnsinntekt fra ambassadejobben til beskatning til norske 
skattemyndigheter. Inntekten var samlet på ca. kr 1,2 millioner, og den unndratte skatten er på ca. 
kr 375 000. Tiltaltes inntekt var skattepliktig i Norge. Disse forholdene er hverken bestridte eller 
tvilsomme i saken. 
 
Etter det som er opplyst, har ikke ambassaden hatt praksis for å gjøre skattetrekk i de ansattes 
lønn og har heller ikke hatt praksis for å levere lønnsoppgaver til Skatteetaten. Konsekvensen av 
dette er for det første at ansatte mottok lønnsubetalinger uten at det var trukket skatt, og for det 
annet at Skatteetaten ikke mottok fra ambassaden årlig informasjon om inntektene til de 
ambassadeansatte. De forhåndsutfylte selvangivelsene til disse ansatte ble dermed ufullstendige, 
og Skatteetaten var avhengig av at den enkelte ansatte selv korrigerte disse for å få inntekten 
beskattet. Basert bl.a. på forklaringen til Siv Mørkassel Brekke, spesialrevisor ved Skatt Øst, 
legger retten til grunn at det var et høyt antall ansatte ved ambassaden som ikke korrigerte 
selvangivelsene – og som dermed ikke skattet av inntektene sine. Tiltalte er en av disse. 
 
Forsvarer har anført at tiltalte er forskjellsbehandlet. Retten vil derfor kort gå inn på de øvrige 
sakene knyttet til påstått skattesvik blant ambassadens lokalt ansatte. Disse sakene ble belyst i 
retten ved avisartikler og Brekkes forklaring. 
 
TV2 slo i november 2010 opp at en rekke politiansatte hadde arbeidet ved ambassaden uten å 
oppgi inntektene derfra til beskatning. Dette gjaldt i alt 12 ansatte. Noen tid etter at dette var blitt 
en mediesak, ba disse ansatte om frivillig retting. Skattelovens regler om skatteamnesti åpner for 
at unnlatt beskatning av skattepliktig inntekt kan gå straffri dersom den det gjelder, frivillig 
melder ifra og ber om å få gjøre opp skatteplikten. Skatt Øst fant imidlertid at de politiansatte 
ikke kunne få amnesti siden deres henvendelser visstnok manglet det nødvendige preg av 
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frivillighet. Skatt Øst fant derfor å anmelde ni av de 12. Anmeldelsene ble imidlertid henlagt av 
politiet idet politiet antok at vilkårene for amnesti likevel forelå. 
 
Ifølge Brekke oppfattet Skatteetaten politiets vurdering av dette som uriktig. Til tross for dette lot 
Skatteetaten være å påklage henleggelsene. Det er ikke opplyst for retten hvorfor henleggelsene 
ikke ble påklaget. Etter en tid ble de ni ansatte ilagt tilleggsskatt, og ytterligere straffereaksjoner 
var da avskåret på grunn av forbudet mot dobbeltstraff. 
 
Skatteetatens undersøkelser indikerte at det var langt flere enn de ni som syntes å ha latt være å 
korrigere sine forhåndsutfylte selvangivelser og som derfor ikke hadde skattet av inntektene sine. 
I 2013 sendte Skatteetaten brev til 77 ansatte i den forbindelse. Etter noe ytterligere undersøkelser 
ble 63 ansett for å ha overtrådt ligningsloven. 18 av disse er anmeldt av Skatteetaten for 
skattesvik, mens de øvrige ble ilagt tilleggsskatt fordi de unndratte beløpene var relativt små. 
Tiltalte er en av de 18 og er den første som får saken sin behandlet i retten. 
 
Den objektive overtredelse 
For å domfelle tiltalte må det være bevist utenfor enhver rimelig tvil at han har begått den 
straffbare handling det er tale om. Som nevnt er det ikke tvilsomt at tiltalte lot være å supplere de 
forhåndsutfylte selvangivelsene med inntekter for de angjeldende år. Hans inntekter fra 
ambassaden var ikke oppgitt av arbeidsgiver og ble heller ikke satt inn av ham selv. De 
ufullstendige selvangivelsene ble lagt til grunn ved tiltaltes skatteoppgjør for de angjeldende år. 
 
Retten legger til grunn at tiltalte ikke gjorde noe aktivt knyttet til selvangivelsene – herunder 
aktivt godkjente selvangivelsene elektronisk. 
 
Det var noe diskusjon i retten om tidfestingen av de unnlatte inntektsinnmeldinger. Retten finner 
ikke grunn til å gå inn på nøyaktig dato idet det er bevist at tiltalte for inntektsårene 2008, 2009, 
2010 og 2011 lot være å supplere og korrigere selvangivelsene og at disse dermed ble lagt til 
grunn det påfølgende år med ufullstendige inntektstall. Retten er ikke bundet av tiltalens 
tidfesting, jf. strpl. § 38. 
 
Den aktuelle straffebestemmelse, ligningsloven § 12-1 nr. 1 bokstav a, lyder slik: 
 

§ 12-1. Skattesvik. 
1. For skattesvik straffes den som forsettlig eller grovt uaktsomt 

a. gir ligningsmyndighetene uriktige eller ufullstendige opplysninger når han 
    forstår eller bør forstå at dette kan føre til skatte- eller avgiftsmessige fordeler  
    (…) 

 
Den straffbare handling er å "gi" uriktige eller ufullstendige opplysninger. Tiltalte har som nevnt 
forholdt seg helt passivt til selvangivelsene for de aktuelle årene, og har ikke på noe vis aktivt gitt 
misvisende eller ufullstendig informasjon. 
 
Det virker for retten noe kunstig å si at man "gir" opplysninger ved at Skatteetaten automatisk 
legger forhåndsutfylte tall til grunn. Dette tolkningsspørsmålet ble i liten grad behandlet under 
hovedforhandlingen. 
 

52 
 



Skattenytt nr. 10/2014 

Dersom ren passivitet som i denne saken ikke rammes av straffebestemmelsen i bokstav a, antar 
retten at forholdet i stedet må vurderes som et mulig brudd på skattyters opplysnings- og 
kontrollplikt, jf. § 12-1 bokstav d, jf. § 4-1 siste punktum. Skattytere har plikt til å supplere og 
korrigere uriktig forhåndsutfylte selvangivelser, selv om plikten ikke eksplisitt er fastslått i lovens 
bestemmelser, jf. NOU 2003:7 avsnitt 4.2.2. 
 
Retten leser NOU 2003:7 avsnitt 4.7.3.2 slik at skattyter i relasjon til § 10-2 om tilleggsskatt 
anses å ha "gitt" uriktig eller ufullstendig opplysning ved unnlatt korrigering av forhåndsutfylt 
selvangivelse. I avsnitt 4.7.6.2 om straffehjemmelen i § 12-1 vises det til at denne skal tolkes 
tilsvarende, og retten antar at dette også gjelder uttrykket "gir". 
 
På bakgrunn av dette legger retten til grunn at en skatteyter "gir" opplysninger også ved helt 
passivt å unnlate å supplere en forhåndsutfylt selvangivelse med inntektstall. Dette støttes også av 
Forskrift om forhåndsutfylt selvangivelse § 2 annet punktum, jf. § 1. Etter rettens oppfatning 
kunne dette dog kommet klarere til uttrykk i selve straffehjemmelen i § 12-1 bokstav a. 
 
Retten konstaterer dermed at tiltalte har "gitt" ufullstendige opplysninger ved ikke å sette inn 
inntektene fra ambassaden i selvangivelsen. Derved har han også oppnådd skatte- eller 
avgiftsmessige fordeler i form av manglende beskatning av disse inntektene. 
 
Tiltalte har dermed objektivt sett overtrådt straffebestemmelsen. 
 
Som retten kommer tilbake til, hevder tiltalte at han i 2010 oppgav sine antatte inntekter for dette 
året til skattekontoret. Dette rokker imidlertid ikke ved at han senere, i 2011, lot være å korrigere 
den forhåndsutfylte selvangivelsen for 2010, som stadig var uriktig. Han overtrådte dermed 
straffebestemmelsen også for dette inntektsåret. 
 
Tiltaltes skyld 
Innledning 
Ligningsloven § 12-1 nr. 1 bokstav a krever at skattesvik enten er forsettlig eller grovt uaktsomt. 
En overtreder som ikke har utvist slik subjektiv skyld, kan ikke dømmes etter bestemmelsen. 
 
Overtrederen behøver imidlertid ikke ha utvist slik skyld for så vidt gjelder at han kunne oppnå 
"skatte- eller avgiftsmessige fordeler" ved å gi uriktige/ufullstendige opplysninger til 
skattemyndighetene. Det holder at han på dette punkt utviste vanlig (simpel) uaktsomhet. 
 
Forsett - villfarelse 
Det er ikke tvilsomt at tiltalte var klar over at han mottok inntektene angitt i tiltalebeslutningen, at 
de ikke ble beskattet og at skattemyndighetene ikke hadde opplysninger om dem. Dette gjelder 
hele perioden i tiltalebeslutningen. 
 
Det tvilsomme ved forsettvurderingen knytter seg til selve skatteplikten. Tiltalte forklarte i retten 
at han slo seg til ro med den manglende beskatningen av inntektene fordi han antok at inntektene 
ikke var skattepliktige, hverken i Norge eller i USA. 
 
Retten finner det bevist at tiltalte, iallfall i starten, hadde denne oppfatningen. Retten bygger dette 
bl.a. på tiltaltes opplysning om at han i begge intervjurundene i hhv. 2006 og 2007 ble informert 
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om at han ikke trengte å skatte av inntektene, og at dette ble fremhevet som et gode ved jobben. 
Retten går ikke inn på hva som nøyaktig ble sagt i intervjuene. Det ble klargjort for retten at 
tiltalte uansett oppfattet informasjonen slik at inntektene var skattefrie. Retten anser dette som 
bevist. 
 
Retten nevner likevel at det er visse forhold som tilsier det motsatte. 
 
For det første er Brekkes forklaring egnet til å skape usikkerhet om hva tiltaltes oppfatning 
faktisk var: Brekke fortalte at hun har hatt kontakt med et stort antall av de 77 ansatte som ble 
tilsendt varselbrev i 2013, uten at hun kunne huske at noen av disse viste til at de hadde ansett 
inntekten som skattefri. Dette er vanskelig å harmonere med at det, slik tiltalte opplyste, var en 
vanlig oppfatning i ambassaden at inntekten var skattefri. 
 
Videre var tiltalte kjent med en formulering i en avtale med ambassaden som gikk ut på at den 
enkelte ansatte selv var ansvarlig for korrekt beskatning. Det sentrale fra avtalen lyder slik: 
 

"I further certify that I understand that no deductions are being made from my earnings 
for taxes of any type accruing to the Norwegian Government as a result of my 
employment by the American Embassy. Payment thereof is my responsibility and I will 
pay such taxes without recourse to any payroll deductions.". 

 
Teksten oppgir ikke eksplisitt at det er skatteplikt på inntektene. Avtalen er ikke fremlagt i saken, 
men tiltalte oppgav å ha vært kjent med teksten ved tiltredelse eller noe tid deretter. Tiltalte antok 
at teksten var noe ambassaden hadde skrevet for å gardere seg selv kontraktuelt. 
 
Ovennevnte forhold rokker ikke ved rettens standpunkt om at tiltalte i starten oppfattet inntektene 
som skattefrie. Usikkerheter om dette kommer tiltalte til gode. 
 
Virkningen av villfarelse om skatteplikt 
Et spørsmål er hvordan en slik villfarelse om skatteplikt skal rubriseres rettslig. Dersom den 
anses som en rettsvillfarelse, skal den sees bort fra ved skyldspørsmålet med mindre den er 
unnskyldelig (jf. straffeloven § 57). Høyesterett har imidlertid fastslått at slike villfarelser anses 
som situasjonsvillfarelser, som i utgangspunktet utelukker forsett (jf. straffeloven § 42), jf. bl.a. 
Rt. 1999 s. 223. 
 
På grunn av uaktsomhetstillegget i straffebestemmelsen har retten likevel vært i tvil om hvilken 
virkning villfarelsen skal få. 
 
Lovens § 12-1 nr. 1 bokstav a kom inn ved lovendring i 1992 etter en revidering av lovens 
straffekapittel. Slik loven var formulert før endringen, ville en villfarelse om skatteplikt avskjære 
forsettlig skattesvik. Dette fremgår av Rt. 1991 s. 741: 
 

"De to tiltalte påberoper seg å ha vært i villfarelse om at banksertifikatene og rentene på 
disse var skattepliktig formue og inntekt. Herredsretten har lagt til grunn at en slik 
villfarelse må anses som en situasjonsvillfarelse, som bedømmes etter straffeloven § 42. 
Jeg er enig i dette; det har for øvrig heller ikke vært bestridt av påtale-myndigheten. 
Forutsetningen for domfellelse etter ligningsloven § 12-1 nr 1 er således at det er utvist 
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forsett med hensyn til det forhold at den ikke oppgitte formue og/eller inntekt var 
skattepliktig (…)" 
(Rettens understrekning) 

 
Den nåværende bestemmelsen i § 12-1 bokstav a fastsetter som nevnt at en villfarelse om "skatte- 
eller avgiftsmessige fordeler" ikke fritar for straff med mindre den er aktsom. 
 
Spørsmålet for retten er om dette innebærer at villfarelse om skatteplikt ikke lenger avskjærer 
forsettlig skattesvik. Høyesteretts kjennelse i Rt. 1999 s. 223 tilsier denne løsningen: 
 

"(…) i § 12-1 nr 1 bokstav a er gjort den tilføyelse at skattepliktige "forstår eller bør 
forstå" at den uriktige eller mangelfulle opplysning kan føre til skatte- eller 
avgiftsmessige fordeler. Etter endringsloven kreves det således ikke forsett eller grov 
uaktsomhet for så vidt angår villfarelse med hensyn til hva som er riktig beskatning. 

(…) 
Lagmannsretten bygger således på at A trodde at salget av aksjene var skattefritt fordi 
han hadde vært eier i over tre år. (…) Lagmannsretten har ikke vurdert den endring i 
skyldkravet for villfarelse om den materielle skatteplikt som fant sted ved endringsloven 
10 april 1992 nr 32. Etter lovendringen er det tilstrekkelig med simpel uaktsomhet på 
dette punkt. 

(…) 
Begrunnelsen [fra lagmannsretten] innebærer at også C gikk ut fra at aksjesalget ikke 
førte til gevinstbeskatning. Lagmannsretten har funnet det tvilsomt om C har utvist simpel 
uaktsomhet, jf. skyldkravet etter endringsloven 1992. 

(…) 
Tiltalen etter § 12-1 nr. 2 etter endringsloven 1992 omfatter også uaktsomhet når det 
gjelder villfarelse om hva som er riktig beskatning. " 
(Rettens understrekninger) 

 
Retten må likevel bemerke at dekningsprinsippet skulle innebære at forsettet må dekke også det 
faktum at de avgitte opplysninger var "uriktige eller ufullstendige". En skattyter som uriktig 
oppfatter en inntekt som skattefri, og som av den grunn ikke melder inntektene til 
skattemyndighetene, vil ikke nødvendigvis ha forsett om at han da har avgitt "uriktige eller 
ufullstendige" opplysninger. I kjennelsen fra 1999 drøfter ikke Høyesterett om denne delen av 
gjerningsbeskrivelsen etter lovendringen gjelder objektivt. Det er heller ikke umiddelbart opplagt 
at en skattyter som unnlater å oppgi inntekt fordi han uaktsomt oppfatter denne som skattefri, skal 
kunne dømmes for forsettlig skattesvik. 
 
Spørsmålet er ikke avklart i lovforarbeidene (Ot.prp. nr. 21 (1991-1992)) og heller ikke i NOU 
2003:7. Proposisjonen viser riktignok at lovendringen tok sikte på en skjerpelse; samtidig 
begrunnes innføringen av simpel uaktsomhet slik (avsnitt 5.2.2.3): 
 

"Utkastet § 12-1 nr. 1 a retter seg mot den som gir ligningsmyndighetene uriktige eller 
ufullstendige opplysninger. Som regel vil det være på det rene at skattyter har gitt uriktige 
eller ufullstendige opplysninger forsettlig, men det kan være mer tvilsomt om han forstod 
eller måtte forstå at handlingen var egnet til å oppnå skatte- eller avgiftsmessig fordel. I 
slike tilfelle kan den foreslåtte endring få betydning. Det er nærmest utenkelig at skattyter 
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forsettlig eller grovt uaktsomt gir ligningsmyndighetene uriktige opplysninger hvis det 
ikke er for å oppnå skatte- eller avgiftsmessige fordeler." 

 
Dette rasjonalet er gjentatt i NOU 2003:7 (avsn. 4.7.6.2). Utsagnet synes nærmest å forutsette at 
forsettet må dekke selve opplysningssvikten og passer ikke så godt hvor skattyter handler i en 
villfarelse om at f.eks. en inntekt er skattefri. 
 
Kjennelsen fra 1999 knytter like fullt villfarelser om beskatning utelukkende til simpel 
uaktsomhet, og utsagnet om at det er "tilstrekkelig" med simpel uaktsomhet om "den materielle 
skatteplikt" er uten forbehold. Kjennelsen lar seg vanskelig forstå på annen måte enn at 
villfarelser om skatteplikten ikke avskjærer forsettlig overtredelse på samme måte som før. 
 
Retten antar derfor – skjønt under noe tvil – at § 12-1 nr. 1 bokstav a innebærer at en skattyter 
som kan bebreides for å ha tatt feil om skatteplikten, vil kunne straffes for forsettlig skattesvik 
såfremt han for øvrig har det forsett som kreves. 
 
Simpel uaktsomhet 
Retten går dermed over til å vurdere om tiltalte etter en helhetlig vurdering kan bebreides for sin 
oppfatning om at inntektene fra ambassaden var skattefrie, slik at han på dette punkt har utvist 
uaktsomhet. I så fall dømmes han for forsettlig overtredelse i tråd med det som nettopp er sagt. 
Retten drøfter først om tiltalte var i uaktsom villfarelse allerede ved tiltredelsen, deretter om han 
var det i de påfølgende årene. 
 
For den jevne norske skattyter har det klart formodningen imot seg at lønnsinntekt mottar ved 
arbeid her til lands, skal være unntatt skatteplikt. Dersom en villfarelse om dette skal være 
unnskyldelig, må det noe spesielt til. 
 
I tiltaltes tilfeller er det i hovedsak to omstendigheter som kan være slike spesielle forhold som 
gjør villfarelsen aktsom. For det første det faktum at lønnsinntektene kom fra en ambassade. 
Ambassader er ikke på samme måte som norske institusjoner underlagt norsk lov. Tiltalte viste 
også til at det på ambassaden var en del avvik fra det som ellers er vanlig i Norge og til at det 
bl.a. ikke ble betalt feriepenger eller sykepenger. At inntekter fra ambassaden skulle være 
skattefrie, er derfor ikke en oppsiktsvekkende antagelse. Å bygge på en slik antagelse alene vil 
imidlertid vanskelig være forsvarlig. 
 
Det at tiltalte i tillegg ble opplyst på flere jobbintervjuer – av flere forskjellige personer – at han 
ikke trengte å skatte av inntektene, trekker imidlertid tungt i retning av at villfarelsen hans var 
unnskyldelig. Opplysningene kom riktignok ikke fra skatterettskyndige eller fra administrativt 
ansatte i ambassaden, men fra sjefer innen vakthold. 
 
I intervjuene må disse imidlertid ha blitt oppfattet som representanter for ambassaden som 
arbeidsgiver. De må som sådanne ha blitt ansett for å snakke med autoritet og tyngde om forhold 
ved stillingen. Da intervjuerne ved flere anledninger oppgav til tiltalte at han ikke trengte å skatte 
av inntektene, måtte tiltalte derfor kunne legge dette til grunn som korrekt. 
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Dette støttes også av at tiltalte fikk inntrykk av at også hans kolleger anså inntekten fra 
ambassaden som skattefri. Hvor utbredt denne oppfatningen var blant ambassadens ansatte, er 
dog uklart for retten. 
 
Samtidig bemerker retten at det ved simpel uaktsomhet ikke skal mye til før en villfarelse er 
uaktsom. Som nevnt over var tiltalte – ved tiltredelse eller kort tid deretter – klar over avtalen 
som bl.a. oppgav at de ansatte selv var ansvarlig for korrekt beskatning. Denne informasjonen er 
åpenbart problematisk. Etter rettens oppfatning var den et tydelig signal til tiltalte om at 
inntektene hans kunne være skattepliktige allikevel. Samtidig har retten forståelse for at tiltalte 
tok denne passusen i avtalen som en kontraktuell gardering fra ambassadens side. Tiltalte 
forklarte også at det ikke var noen gjennomgang eller drøfting av avtalen, idet det var et tidspress 
for å få signert alle aktuelle papirer i forbindelse med tiltredelsen. 
 
Retten ser derfor ikke denne passusen i avtalen som noe som fratar tiltalte den gode tro han 
befant seg i – selv om den i noen grad tilsa at han burde undersøke nærmere. Informasjonen 
tiltalte fikk på intervjuene var så vidt dominerende at den må være avgjørende. Heller ikke for 
øvrig er det forhold som fører til en annen konklusjon. Tiltalte var i aktsom god tro iallfall ved 
tiltredelsen. Spørsmålet blir hvor lenge dette vedvarte. 
 
Inntektsårene 2008 og 2009 
Retten har ikke holdepunkter for at det skjedde noe i 2008 eller 2009 som gjorde tiltaltes 
villfarelse uaktsom. Da han i 2009 forholdt seg passiv slik at den reelt sett ufullstendige 
selvangivelsen ble lagt til grunn, var han i aktsom god tro. 
 
Tilsvarende er det ikke holdepunkter for at tiltalte, på tidspunktet da den ufullstendige 
selvangivelsen for 2009 ble lagt til grunn i 2010, var kommet i ond tro. 
 
Det er derfor ikke grunnlag for å domfelle ham for forsettlig skattesvik for så vidt gjelder 
inntektsårene 2008 og 2009. Siden han ikke kan bebreides, kan han heller ikke domfelles for 
grovt uaktsomt skattesvik for disse inntektsårene. 
 
Tiltalte blir dermed å frifinne for tiltalens punkt a) og b). 
 
Inntektsårene 2010 og 2011 
Utpå høsten 2010 slo TV2 opp at et større antall ambassadeansatte skulle ha unndratt skatt. Dette 
var et vendepunkt. Mediesaken ble kjent for tiltalte og antagelig en stor andel av hans kolleger. 
Tiltalte hadde da sterke indikasjoner på at han var i en villfarelse, og han hadde all oppfordring til 
å undersøke skatteforholdene nærmere. Tiltalte forklarte også i retten at han i 2010, etter TV2s 
oppslag, ble usikker og at han anså det som mer sannsynlig at inntekten var skattepliktig enn at 
den ikke var det. Han oppfylte da ikke bare kravene til uaktsomhet, men også det vanlig kravet til 
forsett. 
 
For å domfelle for skattesviket knyttet til inntektsåret 2010 kreves at han utviste den nødvendige 
skyld på gjerningstidspunktet, dvs. i 2011 da den uriktige selvangivelsen ble lagt til grunn. Retten 
presiserer dette fordi tiltalte høsten/vinteren 2010 gikk til skattekontoret for å ordne opp. Han 
informerte om ansettelsen ved ambassaden og oppgav anslått lønn for 2010 i et skjema – 
antagelig et forskuddsskattskjema – som han leverte. Dette bragte ham imidlertid ikke tilbake i 
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noen aktsom villfarelse. Han burde dvelt ved at han hverken mottok noe svar på skjemaet eller 
ble trukket i lønn. Han burde undersøkt om inntektene for 2010 faktisk ble oppført i 
selvangivelsen i 2011. 
 
Da han ikke gjorde dette, men forholdt seg passiv slik at den ufullstendige selvangivelsen ble lagt 
til grunn, begikk han i 2011 forsettlig skattesvik. 
 
Det samme var tilfelle det påfølgende år. Tiltalte antok at inntektene for 2011 var skattepliktige, 
men "stakk hodet i sanden" som han uttrykte det. Han begikk da forsettlig skattesvik da han i 
2012 forholdt seg passiv slik at den ufullstendige selvangivelsen for 2011 ble lagt til grunn. 
 
Tiltalte blir etter dette å domfelle for forsettlig skattesvik for inntektsårene 2010 og 2011. 
 
Forskjellsbehandling som frifinningsgrunn 
Forsvarer har anført at tiltalte må frifinnes fordi han er utsatt for forskjellsbehandling. 
Forskjellsbehandlingen skal ligge i at de ni ansatte som ble anmeldt, i realiteten slapp ordinær 
straff idet sakene deres ble henlagt uten at Skatteetaten valgte å påklage dette. Som nevnt er det 
uklart for retten hvorfor Skatteetaten valgte dette, all den tid Skatteetatens syn var at 
henleggelsene bygget på uriktige premisser. 
 
Retten er ikke i tvil om at tiltalte og de ni andre ansatte er sammenlignbare tilfeller. Retten finner 
imidlertid at tiltalte ikke er blitt forskjellsbehandlet på en måte som kan begrunne frifinnelse. 
 
Det finnes så vidt sees ikke eksempler i rettspraksis på at forskjellsbehandling har blitt benyttet 
som frifinningsgrunn. 
 
Rt. 1976 s. 652 går imidlertid inn på temaet. Saken gjaldt en vernepliktig som fikk søknad om 
fritak avslått og deretter ble straffedømt etter at han unnlot å møte opp til tjeneste. Han anførte 
forskjellsbehandling som frifinningsgrunn. Høyesterett gav ikke medhold: 
 

"Hvorvidt et straffbart forhold foreligger, må prinsipielt avgjøres for den enkelte tiltaltes 
vedkommende på grunnlag av hans eget forhold, uten hensyn til hvorvidt andre i en 
tilsvarende situasjon også er blitt straffet. Dette er en generell regel som må gjelde for at 
rettsapparatet overhodet skal kunne virke. 
 
I likhet med byretten finner jeg ikke grunn til å gå inn på spørsmålet om en annen løsning 
vil kunne tenkes i ekstreme tilfelle. I den foreliggende sak hevder som nevnt ikke A at han 
personlig er blitt forfulgt, og det materiale som foreligger, gir ikke grunnlag for noen 
slutning om at det er skjedd en usaklig forskjellsbehandling." 

 
Høyesterett holder det her åpent om forskjellsbehandling kan være frifinningsgrunn, men 
indikerer at det i alle fall må forbeholdes "ekstreme tilfelle". 
 
Retten ser ikke at herværende sak er et ekstremt tilfelle. Grunnen til at tiltaltes sak er kommet til 
pådømmelse i retten, mens de andre sakene er henlagt, er ikke at tiltalte er utpekt spesielt eller 
diskriminert. Grunnen er simpelthen at han – mer eller mindre tilfeldig – ikke var i den gruppen 
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på ni ansatte som først ble anmeldt. I motsetning til disse har politiet derfor ikke vurdert saken 
mot ham dit hen at den burde henlegges. 
 
Det kan synes vilkårlig for tiltalte at han skal straffes, når han kanskje ville sluppet dette dersom 
han hadde blitt anmeldt sammen med de ni. Et overordnet rettsprinsipp i norsk rett er at like 
tilfeller skal behandles likt. 
 
Det kan imidlertid i så mange sammenhenger være at politiet ikke velger å reise sak mot samtlige 
personer som er mistenkt for sammenlignbare forbrytelser, eventuelt at politiet i slike saker 
velger å henlegge noen saker, men ikke alle. Det er klart for retten at det ikke kan kreves et valg 
mellom enten å reise straffesak i alle tilfellene eller ikke reise noen straffesak overhodet. 
 
Tilsvarende må gjelde hvor henleggelsene, som i denne saken, synes å bygge på en feiltagelse. 
Dersom en sak henlegges ved en feiltagelse, bør ikke denne feilen få presedens også i andre 
saker. Det ville innebære at feiltagelsen får enda større virkning. 
 
Retten faller derfor tilbake på det naturlige og grunnleggende utgangspunkt angitt i Rt. 1976 s. 
652: Den som begår en straffbar handling, må forvente å bli straffet for denne i samsvar med 
loven, uavhengig av om andre personer i tilsvarende situasjoner også er blitt straffet. 
 
Det må også legges til – som et selvfølgelig poeng – at tiltaltes situasjon ikke er noe forverret av 
at sakene mot de øvrige ni ble henlagt. 
 
Forskjellsbehandlingen er etter dette ingen aktuell frifinningsgrunn. Dersom tiltalte var blitt 
diskriminert eller utpekt særskilt ut fra usaklige hensyn, eller tilfellet for øvrig var ekstremt, 
kunne resultatet blitt et annet, jf. Rt. 1976 s. 652. 
 
Straffutmålingen 
Innledning 
Tiltalte skal straffes for at han i 2011 og 2012 unnlot å gi opplysning om sine inntekter i hhv. 
2010 og 2011 slik at disse ikke ble beskattet. Inntekten var i 2010 kr 270 265 og i 2011 kr 410 
241, i sum kr 680 506. 
 
Tiltalte er tidligere ustraffet. 
 
Etter § 12-1 annet ledd skal skattesvik straffes med "bøter eller fengsel inntil 2 år". Det kan 
straffes med både bot og fengsel, jf. straffeloven § 26a. 
 
Utsatt straffutmåling 
Forsvarer har anført at den påberopte forskjellsbehandlingen kan begrunne at straffutmålingen 
utsettes, eventuelt i tillegg til at det idømmes bot. Slik kan retten skape likhet mellom tiltalte og 
de som kun er ilagt tilleggsskatt. 
 
Straffeloven § 52 nr. 1 åpner for utsettelse av straffutmålingen. Dette skjer sjelden og forbeholdes 
unntakstilfeller. 
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Retten har som nevnt over kommet til at henleggelsene av sakene mot de ni anmeldte ansatte ikke 
kan gi tiltalte noen sterk forventning om å slippe straff for egne overtredelser. Han kan da heller 
ikke vente at hans sak skal få likt resultat som de øvriges saker. Det at tiltalte eventuelt er 
forskjellsbehandlet, er derfor ikke noe som kan begrunne straffutmålingsutsettelse – eller for 
øvrig påvirke straffen i nevneverdig grad. 
 
Saken ligger også annerledes an enn i Rt. 2012 s. 1288, som forsvarer har vist til. Den saken 
gjaldt straff ilagt etter at det var søkt om – og innvilget – skatteamnesti. Høyesterett utsatte 
straffutmålingen fordi myndighetene bl.a. i media hadde skapt inntrykk av at skatteamnesti gjaldt 
all straff. Det tilsvarende er ikke tilfelle i vår sak, og begrunnelsen slår dermed ikke til på samme 
måte. 
 
Fengselsstraff 
Dommen i Rt. 2010 s. 422 viser at straffen for skattesvik skal fastsettes under hensyntagen til 
størrelsen av det unndratte beløp, om opplysningssvikten var bevisst og hvorvidt tiltalte har 
tilstått. Ytterligere momenter følger av øvrig rettspraksis. 
 
Tiltalte har forsettlig holdt ca. kr 680 000 unna beskatning. Størrelsen på skattebeløpet av denne 
inntekten er uvisst. Basert på opplysningene om at det for hele perioden 2008-2011 ble unndratt 
ca. kr 375 000 i skatt av en samlet ikke-rapportert inntekt på ca. kr 1,2 millioner, antar retten at 
beløpet for 2010 og 2011 iallfall ikke er lavere enn kr 180 000. 
 
Av de skattesviksaker som Høyesterett tidligere har vurdert, er det få som gjelder forholdsvis 
beskjedne beløp som i denne saken. Ved unndragelse av millionbeløp har Høyesterett fastsatt 
straffer på flere år, jf. f.eks. Rt. 2011 s. 1509 hvor straffen ble satt til to år og en måned for 
unndragning av ca. kr fem millioner. I Rt. 2010 s. 422, som passer bedre i herværende sak, ble 
det reagert med 21 dagers ubetinget fengsel for medvirkning til unndragelse av kr 92 785. Det var 
da tatt hensyn til at den domfelte hadde blitt pådømt ved tilståelsessak. 
 
Retten finner at beløpet i vår sak tilsier en fengselsstraff på 30-50 dager når saken pådømmes ved 
alminnelig rettergang. 
 
Tiltaltes skyldgrad er også et relevant moment. Retten presiserer at tiltalte ikke bevisst og aktivt 
gikk inn for å unndra skatt. Han kom tvert imot uforvarende inn i en skattesvik-situasjon ved at 
arbeidsgiver hverken trakk i lønn eller sendte lønnsoppgaver til skatte-myndighetene. Da han 
forstod at inntektene sannsynligvis var skattepliktige, valgte han imidlertid å forbli passiv der han 
i stedet skulle reagert og korrigert. Han gjorde dette av økonomiske grunner, idet han fryktet et 
tungt skatteoppgjør. Tiltaltes subjektive skyld trekker etter rettens syn ikke i noen bestemt 
retning. 
 
Tiltalte har utvist noe samarbeidsvilje. Han oppgav etter anmodning de korrekte inntektstallene til 
Skatteetaten og bestrebet seg på å gjøre opp skatteskylden i tide. Han har heller ikke vært 
tilbakeholden med å erkjenne de faktiske forhold. Disse forhold taler i hans favør. At tiltalte i 
2010 – da han forstod at inntekten sannsynligvis var skattepliktig – forsøkte å ordne opp ved å 
kontakte skattekontoret, er også noe retten tillegger litt vekt. 
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Det må videre nevnes at saken er noe spesiell ved at skattesviket har sin årsak i forhold på 
arbeidsgivers side. Hadde ambassaden foretatt skattetrekk i tiltaltes lønn eller sendt 
lønnsoppgaver til skattemyndighetene, ville ikke skattesviket ha oppstått. Retten har også festet 
seg ved spesialrevisor Brekkes opplysninger om Skatteetatens syn på nettopp denne praksisen 
hos ambassaden. Brekke forklarte at Skatteetaten anser ambassaden for å ha plikt til å levere 
lønns- og trekkoppgaver for de lokalt ansatte. Hun fortalte også at kemneren sendte et brev til 
ambassaden og opplyste om dette. Brevet er ikke fremlagt i saken, men ut fra Brekkes forklaring 
antar retten at det ble sendt en gang i perioden 2007-2009. Saken ble imidlertid ikke fulgt opp fra 
skattemyndighetene, og ambassaden la ikke om sin praksis. 
 
Etter en samlet vurdering finner retten at tiltalte bør straffes med fengsel i 36 dager. 
 
Bøtestraff og saksomkostninger 
Spørsmålet om tiltalte i tillegg skal idømmes bot, jf. straffeloven § 26a, må vurderes individuelt 
under hensyn til straffelovens § 27 og den utmålte fengselsstraff, jf. Rt. 2005 s. 129. 
 
Det er i rettspraksis flere eksempler på at det idømmes til dels meget store bøter i tillegg til 
fengsel i skattesviksaker. I Rt. 2011 s. 1509 nevnt over ble det således idømt bot på kr 750 000. 
 
Retten finner også her at det er riktig å markere overtredelsen med en bot i tillegg til fengsel. 
Straffeloven § 27 tilsier heller ikke en annen løsning, da tiltalte er i arbeid og må ventes å kunne 
bære en bot. Ved utmålingen ser retten hen til føringene gitt i Rt. 2011 s. 1509. Ut fra 
overtredelsen og tiltaltes opplysninger om inntekt og gjeld settes boten til kr 20 000. Den 
subsidiære fengselsstraffen settes til 14 dager. Retten presiserer for ordens skyld at tiltalte ikke er 
ilagt tilleggsskatt siden myndighetene i stedet har valgt å igangsette ordinær straffeforfølgning 
mot ham. 
 
Retten idømmer ikke saksomkostninger idet tiltalte delvis blir å frifinne. 
 
Dommen er enstemmig. 
 

DOMSSLUTNING 
 

1. A, født xx.xx.1980, frifinnes for tiltalens punkt a) og b). 
2. A, født xx.xx.1980, dømmes i samsvar med tiltalens punkt c) og d) for overtredelse av 
ligningsloven § 12-1 nr. 1 bokstav a, jf. nr. 2, til fengsel i 36 –trettiseks – dager, jf. straffeloven § 
62. 
3. A, født xx.xx.1980, dømmes til å betale en bot på kr 20 000 – tyveetusen –, subsidiært 14 – 
fjorten – dagers fengsel. 
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SkN 14-120 Utleie av lokale i egen bolig til egen næring 
 
Lovstoff: Skatteloven § 13-1, ligningsloven § 8-1 og § 10-2. 
Sør-Trøndelag tingrett: Dom av 4. september 2014, sak nr.: TSTRO-2013-178272   
Dommere: Dommerfullmektig Øystein Vartdal Riise. 
 
Parter: A (advokat Carl Fredrik Hestbek) mot Skatt Midt-Norge Molde (advokat Morten 
Ustgård).        

    
Saken gjelder krav om opphevelse av ligning fastsatt ved skjønn vedørende pris på kontorleie. 
 
Framstilling av saken 
 
A (saksøker nr. 1) er psykiater og driver sin virksomhet fra lokaler i sokkeletasjen i hans bolig. 
Virksomheten er organisert som selskapet «Helsetjenester Midt Norge AS» (saksøker nr. 2). 
Selskapet har leid lokalene fra A. 
 
Selskapet ble stiftet 01.02.1997 og registrert i Foretaksregisteret 30.07.1997. 
 
A eier 90 %, er styreleder, daglig leder og eneste ansatt. Datteren eier 10 % av aksjene. 
 
I 1997 ble det inngått skriftlig leiekontrakt mellom selskapet og A om leie av lokalene. Leiepris 
var frem til 2001 kr 7.500 pr måned da den ble øket til kr 9.000 pr måned. 
 
Trondheim Kemnerkontor avholdt bokettersyn i selskapet og utarbeidet en rapport datert 
18.02.2011. De la til grunn at leieforholdet mellom selskapet og A var reelt, men at leiebeløpet 
ikke representerer markedsleie for tilsvarende utleieareal. Leien var etter skattekontorets mening 
satt for høyt grunnet interessefellesskapet mellom partene. Dette forholdet ga skjønnsgrunnlag, jf. 
ligningslovens § 8-1. 
 
Som grunnlag ved sin vurdering av leieprisen har skattekontoret vist til leieprisstatistikk fra DnB 
Næringsmegling for året 2009, hvor en gjennomsnittlig leiepris for kontorlokaler beliggende i 
kontorbygg utenfor sentrum av Trondheim ligger på kr 1.177 pr. m² pr år. Sammenliknet med den 
pris selskapet betaler, kr 2.160 pr. m², kom skattekontoret til at den avtalte leien overstiger 
gjennomsnittlig leiepris av kontorlokaler utenfor sentrum av Trondheim. 
 
Skattekontoret fattet vedtak i saken 11.01.2012 og kom til at kontorleien skulle fastsettes til kr 
850 pr m² pr år. Kostnader til strøm skulle skjønnsmessig settes til kr 3.000 pr år. 
 
Vedtaket ble 07.03.2012 påklaget til skatteklagenemnda. som 10.05.2013 fattet vedtak. 

Sammendrag: En psykiater drev sin virksomhet fra lokaler i sokkeletasjen i egen bolig. 
Virksomheten ble drevet i aksjeselskap, og selskapet leide lokalene fra skattyter. Det forelå 
interessefellesskap mellom skattyter og selskapet, siden skattyter eide 90 prosent av aksjene, og 
spørsmålet i saken ble da om den fastsatte leien representerte markedsleie for lokalene. Retten ga 
staten medhold i at leien oversteg markedsleie, og frifant staten. Tilleggsskatt på 30 prosent ble 
opprettholdt.   
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I sin begrunnelse viser nemnda til skattekontorets innstilling. Den sentrale problemstillingen for 
skattekontoret var hvorvidt den avtalte leieprisen var i henhold til markedspris. Det hitsettes fra 
skattekontorets begrunnelse: 
 

«Med hensyn til den avtalte leien er det skattekontorets standpunkt at det ikke kan herske 
tvil om at vederlaget i forhold til standard og beliggenhet er satt for høyt. I henhold til 
leieprisstatistikk utarbeidet av DnB Næringsmegling (inntatt i markedsrapport for Midt-
Norge) varierer gjennomsnittlig leiepris for kontorer i randsonen i Trondheim fra kr 821 
til kr 1221 pr kvm pr år for tidsrommet 2001 - 30.06.09. Leieprisen er basert på utleie i 
kontorbygg beliggende i sentrumsnære områder. Til illustrasjon gir derimot det 
vederlaget som er betalt av selskapet i form av husleie for kontor til A en gjennomsnittlig 
kvadratmeterpris for årene 2001 til 2010 på kr 2.160 pr m² pr år inklusive 
strøm/oppvarming, og eksklusive strøm/oppvarming utgjør m² prisen kr 1.800 pr m² pr år. 
(Det er da lagt til grunn at strømutgifter er inkludert i leieprisen med kr 1.500 pr måned). 
I relasjon til sktl. § 13-1 er det dermed åpenbart at bedriften er påført en 
inntektsreduksjon.». 

 
A fremskaffet deretter to uavhengige leieprisvurderinger fra eiendomsmeklere, samt 
dokumentasjon på leiepris for kontorlokaler i nærliggende områder for å bevise at husleien var 
markedsmessig. 
 
I skattekontorets innstilling som nemnda sluttet seg til kom skattekontoret etter en fornyet 
vurdering frem til at leieverdien kunne settes til kr 1.177 pr. m² pr år fra 2010 og tilbake til 2001. 
 
Skattekontoret hadde parallelt med behandlingen av selskapet behandlet skattesak mot A. Den 
«overpris» som nemda mente selskapet hadde betalt ble behandlet som selskapsutbytte for A som 
derved fikk påplusset sin årlige inntekt med kr 43.150 pr år for årene 2001 - 2010. Det ble også 
ilagt 30 % tilleggsskatt. 
 
A og Helsetjenester Midt Norge AS stevnet deretter staten v/Skatt Midt-Norge inn for tingretten. 
Stevning innkom 14.10.2013 og rettidig tilsvar ble inngitt. Hovedforhandling var opprinnelig 
berammet 06.03.2014 men ble avlyst på grunn av forhold hos saksøkers prosessfullmektig. 
Hovedforhandling ble deretter avholdt 26.08.2014. 
 
Saksøkerens påstandsgrunnlag 
 
Det er ikke betalt mer i husleie enn hva som er markedsleie. Det foreligger ingen overpris for 
husleien og det anføres at det ikke foreligger skjønnsadgang. Det er ikke grunnlag for å anvende 
ligningsloven § 8-1 jf. skatteloven § 13-1. 
 
I den grad det foreligger skjønnsadgang anføres det at skjønnet som er utøvd ikke har et 
forsvarlig grunnlag, er vilkårlig og urimelig. Det er ikke grunnlag for reduksjon av avtalt leie, i 
det leiebeløpet ligger innenfor det som anses som markedsleie. 
 
Ligningskontoret har mottatt tilstrekkelige opplysninger og det foreligger ikke grunnlag for 
tilleggsavgift etter ligningsloven § 10-2. 
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Saksøkerens påstand: 
1. Ligningen for Helsetjenester Midt Norge AS for årene 2001-2010 oppheves. 
2. Ligningen for Afor årene 2001-2010 oppheves. 
3. Helsetjenester Midt Norge AS og Atilkjennes saksomkostninger. 
  
Saksøktes påstandsgrunnlag 
 
Vedtakene av 10.05.2013 er begge riktige. Det omfatter både bevisbedømmelsen og 
rettsanvendelsen. 
 
Skatteklagenemnda har korrekt vektlagt følgende forhold ved fastsettelse av riktig leiepris: (1) 
Leieprisen skal vurderes i forhold til markedet for utleie til næring, (2) leieprisen skal ikke 
vurderes for utleie til boligformål, (3) nemda la til grunn DnB Næringsmeglings leieprisoversikt 
for utleie av kontorlokaler i randsonen i Trondheim. Det fastholdes at dette gir et riktig nivå på 
hva markedsleien for tilsvarende næringslokaler var i perioden. 
 
A har gitt mangelfulle opplysninger som med rette har gitt grunnlag for tilleggsskatt med 30 %. 
 
Skattekontoret har inntil ti års endringsadgang. A har ikke gitt skattekontoret riktige 
opplysninger, og dermed kommer ikke unntakene i ligningsloven § 9-6 (2) og (3) til anvendelse. 
 
Saksøktes påstand 
 
Helsetjenester Midt-Norge AS 
1. Staten v/skatt Midt-Norge frifinnes. 
2. Staten v/skatt Midt-Norge tilkjennes saksomkostninger 
  
A. 
1. Staten v/skatt Midt-Norge frifinnes. 
2. Staten v/skatt Midt-Norge tilkjennes saksomkostninger 
 
Rettens vurdering 
 
Saksøkerne har krevd at ligningene for Helsetjenester Midt Norge AS og A oppheves for årene 
2001-2010, og at A ikke idømmes tilleggsskatt. 
 
Lege A er spesialist i psykiatri og har gjennom Helsetjenester Midt Norge AS drevet privat 
praksis i lokalene i sokkeletasjen, samtidig med at han også har hatt virksomhet på sykehus. 
Lokalene er på ca. 50 km2 og har egen inngang, er skiltet utad og består av gang, venterom, 
kontor, behandlingsrom og bad/toalett. Lokalene ligger i [adresse], 7058 Jakobsli. Etter rettens 
oppfatning er dette er område som må karakteriseres som en «randsone» til Trondheim sentrum. 
Leiepris har siden 2001 vært kr 9.000 pr måned. 
 
Retten legger til grunn som uomtvistet at leieforholdet mellom A og Helsetjenester Midt Norge 
AS er et reelt leieforhold. Det eksisterer likeledes ubestridt et interessefellesskap mellom A og 
Helsetjenester Midt Norge AS. 
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Spørsmålet er om det på grunn av dette interessefellesskapet erlegges en husleie som er høyere 
enn vanlig markedsleie, noe som i tilfelle kan gi ligningsmyndighetene en adgang til å fastsette 
inntekten (leien) ved skjønn i medhold av skatteloven § 13-1 og ligningsloven § 8-1 flg. Ved 
skjønnet skal inntekten (leien) settes til det den antas å ville ha vært om interessefellesskapet ikke 
hadde foreligget. I det tilfelle det er betalt en leie over markedsleie, har det skjedd en forskyvning 
av skattefundamentet. 
 
Vurderingen må foretas med utgangspunkt i den aktuelle utleie til kontorlokaler. Eventuelt 
leienivå ved utleie til boligformål er uten betydning. Det er selskapets faktiske leieutgifter som 
skal vurderes. For å bringe på det rene om det foreligger en reell inntektsforskyvning fra 
selskapet til A, må den leie selskapet faktisk er belastet, sammenholdes med markedsleien for 
dette lokalet. Denne markedsleien må igjen forstås som den leie A hadde kunnet oppnå ved 
ekstern utleie til kontorformål, se LB-2000-707. 
 
Ved vurderingen av markedsleien er det ikke avgjørende at det ikke foreligger noe egentlig 
marked for leie av mindre kontorlokaler i boligeiendommer. Markedsleien må anslås med 
utgangspunkt i de opplysninger som foreligger om leienivået for kontorlokaler i Trondheims-
regionen. 
 
Ved vurderingen må retten også legge vekt på at det generelt vil være mindre attraktivt å leie 
kontorer i en privatbolig i et boligfelt, sammenlignet med å leie lokaler i et kontor- eller 
næringsbygg. Det må også legges vekt på at beliggenheten er noen kilometer fra Trondheim 
sentrum, selv om den ikke kan kalles usentral av den grunn. På den annen side er kontorenheten i 
As bolig adskilt fra boligenheten, har parkeringsmuligheter og generelt gode fasiliteter. De 
konkrete fordeler A selv har ved å disponere et kontor i eget bolighus, kan imidlertid ikke trekkes 
inn i vurderingen av markedsleien. 
 
Etter en samlet bevisvurdering, legger retten til grunn at en gjennomsnittlig leiepris for kontor i 
randsonen til Trondheim sentrum varierte fra kr 821 til kr 1221 pr. kvm pr. år for tidsrommet 
2001-30.06.2009. Retten har lagt avgjørende vekt på leieprisstatistikk utarbeidet av DnB 
Næringsmegling (inntatt i Markedsrapport for Midt-Norge) som ble fremlagt for retten. 
Leieprisen er basert på utleie i kontorbygg beliggende i sentrumsnære områder. 
 
Saksøker har fremlagt to ulike verditakster av [adresse] som viser en antatt salgsverdi ved et 
eventuelt salg. Verditakstene inneholder også en prisantydning ved utleie av sokkel, men det er 
ikke spesifisert hvilke utleieformål det er tale om og det er ikke spesifisert hvilke faktorer som 
ligger til grunn for de aktuelle prisantydningene. Retten kan av nevnte grunner ikke legge vekt på 
disse når aktuell markedspris skal fastlegges. 
 
Saksøker har videre fremlagt tre eksempler på andre lignede næringslokaler som blir utleid for 
sammenlignbare leiesummer. Dette er Travbaneveien 5, Vegamot 8B og Jakobsliveien 1. Etter 
rettens oppfatning kan ikke et så begrenset utvalg som tre eiendommer sies å gi et mer riktig bilde 
av markedsleien enn den omtalte leieprisstatistikken ved utleie til næringsformål. 
 
Etter de opplysninger som foreligger om markedsleie i distriktet mener retten at det ikke er 
tvilsomt at en årlig leie på kr kr 2.160 pr m² pr år inklusive strøm/oppvarming, er adskillig høyere 
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enn markedsleien for de aktuelle lokalene. Retten er enig med skattemyndighetene som har 
fastsatt markedsleien (inkl strøm/oppvarming) til ikke høyere enn kr 1297 pr. m², antagelig en del 
lavere. Dette avviket gir grunnlag for gjennomskjæring. 
 
Retten kan av nevnte grunner heller ikke se at det er grunnlag for at skattemyndighetenes 
verdsettelse har vært vilkårlig eller at den eller fremstår som åpenbart urimelig. 
 
Skattemyndighetene har foretatt befaring av eiendommen og åpenbart tatt hensyn til de relevante 
faktorer ved verdifastsettelsen og har grundig gjennomgått de både i sitt foreløpige og endelige 
vedtak. Det er ikke unaturlig at det beløp som skattemyndighetene anser som markedsmessig leie, 
forandrer seg etter hvert som de får ytterligere informasjon om den aktuelle eiendommen og 
området. Retten kan ikke se at det er grunnlag for å sette skjønnet til side. 
  
Tilleggsskatt 
 
På bakgrunn av den overprisen som skattemyndighetene mente Helsetjenester Midt Norge AS 
hadde betalt til A, ble A utbyttebeskattet for årlig overleie med kr 43 150 for perioden 2001-
2010. A ble i tillegg ilagt 30 % tilleggsskatt. 
 
Etter ligningsloven § 10-2 nr. 1 skal skattyter som har gitt ligningsmyndighetene uriktige eller 
mangelfulle opplysninger ilegges tilleggsskatt når opplysningssvikten har ført til eller kunne ha 
ført til skattemessige fordeler. Det må foreligge klar sannsynlighetsovervekt for at det er gitt 
uriktige/ufullstendige opplysninger for at tilleggsskatt skal kunne anvendes. 
 
Spørsmålet blir således om A har gitt uriktige og eller mangelfulle opplysninger til 
skattemyndighetene (ligningsmyndighetene). 
 
Om skattyter har gitt «uriktige eller ufullstendige opplysninger» er avhengig av om han har 
oppfylt sin opplysningsplikt etter ligningsloven kap. 4. Det følger av ligningsloven § 4-1 at 
skattyter skal «opptre aktsomt og lojalt» og «bidra til at hans skatteplikt i rett tid blir klarlagt og 
oppfylt». Skattyter skal i selvangivelsen og andre ligningsskjemaer fylle ut aktuelle poster, samt 
også oppgi «andre opplysninger som har betydning for gjennomføringen av ligningen», jf. 
ligningsloven § 4-3 nr.1. Skattyter plikter ikke å oppgi beløp for poster som må fastsettes ved 
skjønn, men skattyter plikter likevel å gi tilstrekkelige opplysninger om slike poster slik at 
skattemyndighetene blir oppmerksom på at det må foretas en skjønnsmessig fastsettelse. 
 
Saksøker har påpekt at det i selvangivelsene for selskapet var krysset av på «side 1» for utleie av 
formuesgjenstander fra aksjonær/nærstående til selskap og at det derfor var gitt opplysninger om 
leieforholdet som ga skattemyndighetene mulighet til å undersøke det aktuelle leieforholdet for 
hvert år. 
 
Retten er enig med skattemyndighetene som har kommet til at det ikke er gitt uriktige 
opplysninger, men at opplysningene som er gitt er ufullstendige. 
 
Selskapet har foretatt en korrekt avkrysning om at det foreligger et leieforhold med aksjonær. 
Avkrysningen gir derimot ingen indikasjon på at det er beregnet for høy leie. I dette tilfellet 
skulle selskapet (og A) ha gitt nærmere opplysninger om leieforholdet, herunder størrelsen på 
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utleid areal og avtalt leiepris. Med disse tilleggsopplysningene ville skattemyndighetene hatt 
forutsetninger til å vurdere leien nærmere og først da ville skattemyndighetenes 
undersøkelsesplikt blitt aktivert. Retten er videre enig i skattemyndighetenes vurdering om at 
dersom det er tvil om et relevant faktisk forhold, må skattyter informere om dette slik at 
skattemyndighetene blir oppmerksom på det. Skattemyndighetene kan da foreta egne 
vurderinger, herunder innhente ytterligere informasjon. 
 
Helsetjenester Midt Norge AS har foretatt utbetalinger til A for husleie utover markedsverdi, som 
skulle vært innberettet som skattepliktig ytelse, både av selskapet og av A som mottaker. Etter 
rettens oppfatning foreligger det klar sannsynlighetsovervekt for at vilkårene for å anvende 
tilleggsskatt er tilstede, og at skattyter med klar sannsynlighetsovervekt kan lastes for 
opplysningssvikten. Det er ikke påberopt noen av unntakene i ligningsloven § 10-3, og retten kan 
ikke se at det foreligger noen unnskyldelige årsaker som kan medføre bortfall av tilleggsskatten. 
Tilleggsskatten er videre fastsatt i tråd med ligningsloven § 10-4 nr. 1. Det er ikke bestridt at 
vilkårene etter ligningsloven § 9-6 er tilstede, og retten går derfor ikke videre inn på dette. 
 
Helsetjenester Midt Norge AS og A har etter dette ikke vunnet frem med noen av kravene sine, 
og saksøkte blir å frifinnes. 
  
Sakskostnader 
 
Saksøkte har vunnet saken fullt ut og har etter hovedregelen i tvisteloven § 20-2 første ledd krav 
på full erstatning for sine kostnader for tingretten. Retten kan ikke se at det er grunnlag for helt 
eller delvis fritak etter tvisteloven § 20-2 tredje ledd. Det er samtidig klart at heller ikke 
tvisteloven § 20-4 kan komme til anvendelse. 
 
Advokat Ustgård har satt frem krav om sakskostnader ved rettsmøtets avslutning og inngitt 
spesifisert oppgave i overensstemmelse med tvisteloven § 20-5 tredje ledd, jf. sjette ledd. 
Motparten fikk anledning til å kommentere kostnadsoppgaven, men hadde ingen innsigelser til 
denne. 
 
Retten har ingen bemerkninger til den angitte kostnadsoppgaven, jf. tvisteloven § 20-5 første og 
femte ledd. Sakskostnader tilkjennes med kr 83 725, inkl mva. 
 
Dommen er ikke avsagt innen lovens frist. Grunnen er at opprinnelig hovedforhandling berammet 
06.03.2014 ble utsatt etter begjæring fra saksøker. 
 
  

Domsslutning: 
 

1. Staten v/skatt Midt-Norge frifinnes. 
2. Staten v/skatt Midt-Norge tilkjennes saksomkostninger med kr 83.725 –  
    åttitretusensyvhundreogtjuefem - 
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SkN 14-121 Utleie av deler av egen bolig – skatteplikt? 
 
Lovstoff: Skatteloven § 7-2. 
Bergen tingrett: Dom av 7. mai 2014, sak nr.: TBERG-2013-164804    
Dommere: Tingrettsdommer Stein Dons Heinfjell. 
 
Parter: A (advokat Hugo Pedersen Matre v/ advokatfullmektig Jana Katarina Johnsen) mot Skatt 
vest (advokat Egil Horstad).        

 
Saken gjelder om utleie av hybler i en bygård hvor skattyter selv bor, er skattefrie etter regelen 
om utleie av del av egen bolig, jf. skatteloven § 7-2. 
 
Flermannsboliger omfattes ikke av unntaket fra beskatning. Det første spørsmålet er om bygården 
er en tomannsbolig eller tremannsbolig. Det er enighet om at første etasje er en egen familiebolig. 
Utleier bor i tredje og fjerde etasje sammen med sin familie. Det er omtvistet om andre etasje er 
en del av hans familiebolig eller en egen enhet. 
 
Fritaket fra skatteplikt forutsetter også at leieverdien av det utleide ikke overstiger leieverdien av 
det skattyter selv bruker. Det andre spørsmålet er følgelig leieverdien av de hyblene som skattyter 
leier ut i andre etasje kontra den delen som han selv bebor. Dette spørsmålet er bare aktuelt 
dersom bygården anses som en tomannsbolig. 
 
Et tilleggstema er tilleggsskatt, ordinær og forhøyet/skjerpet. Selve beregningen av fastsatte 
leieinntekter er ikke angrepet. 
 
A kjøpte [adresse] i 1989. Han leide ut deler av bygningen. Den ble rehabilitert rundt 1992/93. En 
dør som står sentralt i argumentasjonen ble bygget i slutten av 2000. På et tidspunkt, antagelig 
forut for dette, gikk A over fra regnskapsligning til prosentligning, fordi han oppga å bruke huset 
som tomannsbolig. 
 
Fra inntektsåret 2005 ble reglene om prosentligning avløst av fritaksligning. Selv om reglene for 
de inntektsårene som tvisten gjelder har vært utformet noe forskjellig, har innholdet i reglene 
vært det samme for det som avgjør denne tvisten. 
 
For sammenhengen gjengis de relevante deler av skatteloven § 7-2 første ledd, som har vært 
uendret fra inntektsåret 2005: 
 

«Utleieinntekt fra egen bolig er skattepliktig, unntatt når 
a. eieren benytter minst halvparten av boligen til egen bruk, regnet etter utleieverdien. 
b. eiendommen er tomannsbolig og eieren oppfyller vilkårene i a for den ene leiligheten.» 

 

Sammendrag: Saken gjelder spørsmålet om utleie av hybler i en bygård hvor skattyter selv bor, 
er skattefrie etter regelen om utleie av del av egen bolig i en tomannsbolig, jf. skatteloven § 7-2. 
Retten la til grunn at boligen besto av to familieleiligheter i tillegg til hybler, slik at reglene for 
tomannsboliger ikke kom til anvendelse. Boligen var en flermannsbolig, og leieinntektene var da 
skattepliktige. Forhøyet tilleggsskatt ble fastholdt.   
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Fra 2006 er det skrevet uttrykkelig i et senere ledd i bestemmelsen at: 
 

«Flermannsboliger omfattes ikke av skattefritaket i denne paragraf.» 
 
Når retten i det følgende viser til skatteloven § 7-2 omfatter dette, hvis ikke annet er sagt, 
variantene av bestemmelsen for samtlige inntektsår,  samt den tidligere skatteloven § 7-10 om 
prosentligning for inntektsårene 2003 og 2004. 
 
A oppga ikke leieinntektene for noen av inntektsårene i tiltaleperioden. Han ga heller ingen 
nærmere opplysninger om utleien. Det eneste er at han i selvangivelsen for inntektsår 2008 skrev: 
 

«Skattefri utleie av prosentlignet 2-mannsbolig» 
 
Skatt vest vedtok den 30. juli 2012 å forhøye den alminnelige inntekten og nettoformuen for A 
for inntektsårene 2003 til og med 2009. Inntektsforhøyelsen skyldtes at Skatt vest la dels til grunn 
at uoppgitte leieinntekter som A hadde hatt var skattepliktige og dels at han hadde latt være å 
oppgi renteinntekter. Formuesforhøyelsen skyldtes at han ikke hadde oppgitt som utestående 
fordring beløp som han hadde overført til sin samboer før årsskiftene og fått tilbake etter 
årsskiftene. Leieinntektene sto for mer enn ni tiendedeler av inntektsøkningen. For 2003, 2004 og 
2005 var dette henholdsvis kr 378 665, kr 478 915, kr 360 000. Deretter var beløpet årlig kr 410 
000. Det ble ilagt tilleggsskatt, varierende fra 30 via 45 til 60 prosent. For de uoppgitte 
leieinntektene ble 60 % benyttet, men grunnlaget ble redusert noe fra selve inntektstillegget, 
begrunnet i at kravet til sikkerheten i skjønnet er skjerpet ved reaksjonen tilleggsskatt. 
 
A påklagde vedtaket. 
 
Skatteklagenemnda Skatt vest avdeling 4 traff vedtak den 25. mars 2013, hvorved skattekontorets 
vedtak ble opprettholdt. Den delen av vedtaket som gjelder inntektsforhøyelse fordi leieinntekter 
ble ansett skattepliktige, med tilhørende tilleggsskatt har A bragt inn for domstolprøving. 
 
Skatteklagenemnden tiltrådt innstilingen fra skattekontoret, uten tilleggsmerknader. Retten 
hitsetter fra innstillingens innledende faktumbeskrivelse, med unntak for de vedleggsnummer 
som det er vist til: 
 

«Skattyter bebor 3. og 4. etasje i boligen og har en eksklusiv bruksrett til disse arealene. 2. 
etasje består av 4. hybler, kjøkken, bad m/vaskemaskin og en liten entre Skisse over andre 
etasje finnes på side 10 i den korrigerte klagen. 
 
Skattyter har tilgang til entreen i 2. etasje, og er nødt til å gå gjennom denne for å komme 
til og fra sin egen boenhet. I tillegg har han rett til å benytte bad og vaskemaskin i 2. 
etasje, noe han hevder å gjøre regelmessig. Han har fremlagt dokumentasjon på dette i 
form av erklæringer fra tre av beboerne, samt en leiekontrakt hvor retten til eiers bruk av 
arealene fremgår. 

 
Opprinnelig var 2. etasje en egen enhet med låsbar dør og skattyter gikk forbi døren inn til 
2. etasje når han skulle opp i sin egen leilighet. 
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For å unngå en krapp sving i trappen, samt å kunne holde oppsikt med beboerne i 2. etasje 
blendet (avstengte) skattyter døren i trappeoppgangen. Han lagde så en ny låsbar dør som 
gikk inn i entreen i 2. etasje. 
 
For å komme opp i sin egen leilighet måtte han nå gå inn i entreen i 2. etasje for så å låse 
seg inn i den nye døren for å komme opp i 3. etasje. 
 
Skattyter mener at 2. 3. og 4. etasje etter avstengning av gammel dør opp til 3. etasje, nå 
er en leilighet, og at boligen skal prosentlignes. Hyblene i 2. etasje skal altså regnes som 
en del av hans egen leilighet. 
 
Skattyter viser også til at boligen 15.12.2000 ble godkjent som tomannsbolig jfr. 
ferdigattest og søknad av 07.08.2000. 
 
Skattyter har også sendt over flere avisartikler som er skrevet om ham og boligen.» 

 
 Skatteklagenemnden kom til at [adresse] var en flermannsbolig fordi andre etasje måtte anses 
som en egen familieleilighet. I vedtaket ble det gjort rede for lovgrunnlaget. Det ble lagt til grunn 
at vurderingen av om det forelå en familieleilighet måtte foretas etter en konkret 
helhetsvurdering. Nemnden ga følgende begrunnelse for sitt syn på andre etasje: 
 

«Klagers eiendom er en 4 etasjes bygård i Bergen sentrum. Fra utsiden fremstår den 
objektivt sett som en flermannsbolig. Ved hoveddøren er  det en ringeklokke med 9 navn 
per 29.01.2009. 
 
Går man inn hoveddøren kommer man til en gang med trapp videre opp til 2. etasje. I 1. 
etasje er det en leilighet med tre soverom, kjøkken og bad. Det er ikke uenighet om at 
dette er en egen enhet/familieleilighet. 
 
Går man opp trappen til 2. etasje kommer man til en avsperret dør (blendet). Dette var 
opprinnelig den naturlige fortsettelsen av trappeoppgangen videre til 3. etasje. Denne 
dørblendingen ble godkjent av Bergen kommune 15.12.2000. 
 
For å komme videre opp til 3. etasje må man inn i entreen til 2. etasje. Her er det nå laget 
en ny dør som fører inn i trapperommet igjen, og  som gjør at man kan fortsette videre opp 
til 3. og 4. etasje. Døren er låst  og det er kun huseier og dennes husstand som har tilgang 
til 3. og 4. etasje. 
 
I 2. etasje er det 4 hybler som deler kjøkken og bad. Huseier har også tilgang til kjøkken 
og bad og bruker dem jevnlig i følge seg selv. Han har vedlagt erklæringer fra tre av 
beboerne som bekrefter at han bruker kjøkken, bad og vaskemaskin ved behov. 
 
Klager mener at ved å sperre av døren i trappeoppgangen, har han inkorporert 2. etasje i 
sin leilighet slik at 2. 3. og 4. etasje nå er en leilighet, og at bygården er en tomannsbolig 
etter denne endringen. 
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Spørsmålet blir dermed om dørblendingen skattemessig omgjør bygården til en 
tomannsbolig. 
 
Klager har sendt inn flere avisartikler som omtaler boligen og dørblendingen. Artiklene 
viser at bygningen var en tremannsbolig før blendingen. 
 
I Bergens Tidene 10.08.2001 var det en artikkel med overskriften «Døra som gir 
skattefritak». 
 
«I fjor bygde A om bygarden sin frå tre til to bueiningar. Dette gjorde han ved å stenge ei 
dør, og sette inn ei ny. Fordi han nå må gå gjennom hybelarealet i etasjen under, for å 
komme inn i si eiga leilighet, kan han klassifisere det som før var to einingar for ei. Den 
nye eininga går over tre plan» 
 
I en annen artikkel fra samme avis (dok. 5) med overskrift «Slik vart bygget 
tomannsbustad» står det, 
 
«Med eit kløktig byggjeteknisk grep har A greidd å pressa den tre etasjers bygarden i 
[adresse] inn i definisjonen på ein tomannsbustad. A har stengt trappa mellom andre og 
tredje etasje. Ved at trappa er stengt, må A innom hybelgangen i andre etasje før han held 
fram turen opp til sitt eige husvære i tredje. Dermed kan han hevde at andre og tredje 
etasje utgjer ei samla, sjølvstendig bueining ( ... )» 
 
Fordi A nå må innom entreen i andre etasje, og i tillegg har mulighet til å benytte, og 
faktisk benytter badet/wc, mener han at 2. etasje nå er en del av hans leilighet. 
 
Han viser til at så lenge beboerne i 2. etasje ikke har eksklusiv bruksrett til entre, kjøkken 
og bad er ikke vilkårene for å anse det som en familieleilighet, og dermed en egen boenhet 
oppfylt. 
 
Lovteksten bruker begrepene «bolig», «tomannsbolig» og «flermannsbolig» uten å gi 
noen nærmere definisjon av hva som skal forstås med. 
 
I vurderingen av om det foreligger tomannsbolig eller flermannsbolig er et avgjørende 
begrep «familieleielighet» da dette anses som en egen boenhet. 
 
Lignings-ABC definerer begrepet «familieleilighet» nærmere. Det vises blant annet til en 
rekke punkter som kan være med i vurderingen, men det presiseres at det i hver enkelt sak 
må bero på en konkret helhetsvurdering av det enkelte tilfelle. 
 
A anfører at fordi han må gå gjennom entreen i 2. etasje for å komme inn i sin leilighet, og 
fordi han når som helst kan benyttet badet og kjøkkenet, er boligen uegnet som 
familieleilighet. Det er uholdbart for en familie med to voksne og et barn at andre beboere 
uanmeldt kan komme inn på disse områdene. 
 
I Lignings-ABC 2011/12 s. 229 legges en romsligere vurdering av begrepet 
«familieleilighet» til grunn. Her er det anført at det skal gjøres en konkret 
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helhetsvurdering, og selv om alle momenter som er nevnt ikke er oppfylt gjør ikke dette at 
boenheten ikke skal anses som en «familieleilighet». 
 
Det nevnes som eksempel at det kan foreligge en familieleilighet selv om denne ikke har 
eget bad, med andre ord at den deler bad med andre. 
 
I denne saken er dette tilfelle. Klager skriver at han kan bruke badet i 2. etasje ved behov. 
Av bildene fra hans eget bad fremgår det at dette har helt normal standard, og det legges 
til grunn at det er dette badet som i all hovedsak benyttes av hans husstand og at det da er 
vaskemaskinen i 2. etasje som benyttes regelmessig. 
 
At han har tilgang til badet kan dermed ikke være avgjørende i forhold til om det 
foreligger en familieleilighet eller ei. 
 
Han anfører at årsaken til at han satte inn døren var for å kunne holde et øye med 
beboerne i 2. etasje. På bakgrunn av sakens opplysninger finner skattekontoret denne 
forklaringen lite troverdig og mener det var skattemessige årsaker til at døren i 
trappeoppgangen ble skjermet og at det ble satt inn en ny låsbar dør i entreen til 2. etasje. 
 
Av avisartiklene han selv har lagt ved fremkommer det at endringene hovedsakelig er 
skattemessig motivert. 
 
Klager har også lagt ved en plantegning av 2. etasje i sin klage (side 10). Av denne 
fremstår 2. etasje helt klart egnet som en boenhet for to voksne og ett barn. Med de 
beskjedne formkrav som stilles i Lignings-ABC kan ikke huseiers sporadiske bruk av 
fellesarealene frata leiligheten karakter av «familieleilighet». At han daglig må gå 
gjennom entreen i 2. etasje kan ikke sies å utgjøre en så stor ulempe for beboerne i denne 
etasjen at etasjen anses uegnet som «familieleilighet».» 

 
I fortsettelsen av vedtaket ble saksforholdet drøftet opp mot noen avgjørelser som skattyter hadde 
påberopt. Nemnden fant ikke at disse endret dens standpunkt. Denne del av vedtaket ble avsluttet 
slik: 
 

«I denne saken fremstår det som en ren skattetilpasning når klager blender døren. Også 
hans uttalelser til Bergens Avisen underbygger dette. 
 
Forklaringene med at det er en vanskelig sving i trappen og at han ønsker å holde et øye 
med beboerne i leiligheten kan ikke tilleggs særlig vekt i vurderingen av om 
dørblendingen hadde noen praktiske hensyn utover å slippe å bli regnskapslignet. 
 
Hans beskjedne bruk av fellesarealene kan heller ikke være avgjørende for om man skal 
vurdere 2. etasje som en del av hans leilighet. Det er i så fall betenkelig at beboerne i 2. 
etasje er helt uten mulighet til å benytte fasiliteter i hans boenhet som fremstår som klart 
avskjermet fra de andre beboerne. 
 
Dørblendingen har ikke omgjort bygården til en tomannsbolig.» 
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Skatteklagenemnden ga også en subsidiær begrunnelse for skatteplikt, nemlig at utleieverdien av 
rommene i andre etasje oversteg utleieverdien av de arealene som A selv bruker. Nemndens 
vurdering lener seg tungt på vurderingen til sakkyndige Skaar, som var oppnevnt etter enighet. 
En rekke leieverdivurderinger som skattyter senere har innhentet, ble avist, med ulike 
begrunnelser. Retten hitsetter den avsluttende delen av  vedtaket om denne problemstillingen: 
 

«Skattekontoret finner imidlertid å legge mest vekt på Skaar sin takst. Dette skyldes flere 
forhold. 
 
For det første hadde klager ingen innvendinger til at Skaar ble brukt som takstmann i 
saken. Innvendingene kom først etter at taksten forelå. 
 
Skaar sin takst skjedde etter at begge parter hadde vært til stede under befaring av 
bopelen. Taksten som fremlegges av klager baserer seg på befaring kun med klager til 
stede. 
 
Skaar sin takst ligger nærmere de reelle leieinntekter klager faktisk har hatt på utleie av 
rom i 2. etasje. Dette styrker Skaars takst. 
 
Det fremgår ikke av taksten til klager hvorvidt utleieverdien baserer seg på utleie av 
klagers del av bopelen som familieleilighet eller som utleie til hybler/kollektiv. 
Skatterettslig er det utleieverdien i forhold til det formålet arealene brukes til som skal 
legges til grunn. Utleieverdien det skal sammenlignes med er således utleie til en husstand 
og  ikke som hybler/kollektiv. 
 
Problemstillingen i forhold til klagers del er at denne aldri har vært utleid og man har 
dermed ingen faktiske leieinntekter som rettesnor. 
 
Skattekontoret finner det imidlertid ikke sannsynlig at en familie som har råd til å betale 
kr 18 - 20 000 per måned for å leie bolig, ville betalt så mye for klagers leilighet. Det 
vises i denne sammenheng til at 3. og 4. etasje kun har to soverom. Leiligheten har god 
standard, men det er ingenting som tilsier at den har en unormalt høy standard. At en 
familie som  leier leiligheten må bo over et studentkollektiv vil også være et moment som 
trekker ned verdien. Det samme gjelder at de må gå innom kollektivet for å låse seg inn i 
sin leilighet.» 

 
Stevning fra A innkom Bergen tingrett den 7. oktober 2013. Han angrep som nevnt den delen av 
vedtaket som gjelder beskatning av leieinntektene. I tilsvar av 11. november 2013 krevde staten 
seg frifunnet. Av senere sluttinnlegg framkom at A også angriper tilleggsskatten knyttet til 
leieinntektene selv om retten skulle være enig med staten i at utleien er skattepliktig. 
 
Hovedforhandling ble holdt 28. og 29. april 2014. A og det sakkyndige vitnet Per Skaar ga 
forklaring. Retten var på befaring i [adresse]. Vedrørende dokumentasjonen vises til rettsboken. 
Dom er avsagt innen toukersfristen i tvisteloven § 19-4 femte ledd. 
  
 
A har lagt ned slik påstand: 
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1. Skattekontorets vedtak av 30. juli 2012 i endringssak for Avedrørende inntektsåret 
    2003 til og med 2009, oppheves for så vidt gjelder beskatning av leieinntekter for egen  
    bolig. Ved ny ligning legges til grunn at leieinntektene for A er skattefri. 
2. Staten v/ Skatt vest pålegges å erstatte Asaksomkostninger. 

  
 
Saksøkerens påstandsgrunnlag 
 
Skatteloven § 7-2 er et unntak fra hovedregelen om skatteplikt for kapitalinntekter i skatteloven § 
5-20. Bestemmelsen har vært endret for de årene ligningen gjelder, men det har ikke vært 
meningen å skjerpe skatteplikten. 
 
Slik A ser det er [adresse] en tomannsbolig, hvor han bor i den ene delen og leier  ut deler av 
egen boenhet. Andre etasje er ingen selvstendig boenhet. En slik enhet krever egen inngang og 
eget toalett. Toalettet er ikke bare til bruk for beboerne i annen etasje. Det er ikke omtvistet at 
også eier benytter badet i andre etasje. 
 
A bestrider at andre etasje er en selvstendig familie leilighet. Avgjørende er den faktiske bruken 
til han og han familie, og leietakernes mangel på eksklusiv rådighet. Beboerne i andre etasje har 
bare en eksklusiv borett til soverommene. De deler badet og kjøkkenet ikke bare med hverandre, 
men også med tredje etasje. Entreen er felles for dem og for A. Vaskemaskin er i hyppig bruk av 
A og hans familie. A bruker også kjøkkenet i etasjen til møter, passerer gjennom korridoren på 
vei til tredje etasje og er daglig innom for å holde oppsyn. Hans bruk av arealet er omfattende. 
Gjennom den faktiske bruken er store deler av arealet i andre etasje en integrert del av  eiers egen 
bolig. Den faktiske bruken er i tråd med de byggetekniske endringene som ble gjort rundt 
tusenårsskiftet. 
 
Beboerne i andre etasje kan ikke låse av fellesarealet. De kan ikke leve i fred fra husstanden i 
tredje og fjerde etasje. Leietakerne i andre etasje har verken egen entre, kjøkken, bad, dusj, eller 
toalett. Alt dette mangler. Størrelsen er dertil i nedre grense for det som arealmessig kan anses 
som familie leilighet. De uselvstendige hyblene kan ikke anses som en selvstendig familie 
leilighet, det kreves mer for at arealet skal være egnet  til en familie. 
 
Dernest anføres at utleieverdien av lokalet som A bor i er større enn utleieverdien av hyblene, jf. 
nåværende skattelov § 7-2 første ledd bokstav b. Dette uavhengig av om man ser på verdien av 
tredje og  fjerde etasje isolert, eller om man medtar de avtalte rettighetene til andre etasje. Det 
kreves alminnelig bevisovervekt, men ligningsmyndighetene har bevisbyrden. Anslagene er 
beheftet både med usikkerhet og skjønn, noe som ikke må gå ut over skattyter. Det er 
normalverdier som skal sammenlignes, og man må bruke sammenlignbare kriterier. 
 
Den største svakheten ved Skaars vurdering er at han ikke tar opp det som burde vært 
sammenlignet. 
 
Arealene er tilnærmet likeverdige. Arealet er dog mye større i toppleiligheten enn i andre etasje. 
Det er mange andre som er kommet til andre verdsettelser enn Skaar. Det vises også til As egen 
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redegjørelse for hvordan man kan beregne utleiepriser i ulike deler av bergensområdet. 
Verdsettelse er ingen eksakt vitenskap. Det er ingen grunn til å tilsidesette As egen vurdering. 
 
Subsidiært påberopes at vedtaket lider av saksbehandlingsfeil. I vedtaket drøftes ikke alternative 
verdivurderinger på noen tilfredsstillende  måte. Det er en utilfredsstillende og utilstrekkelig 
grunngivning å se bort  fra Bryners erklæring under henvisninger til at det ikke er gitt et eksakt 
kronebeløp. Heller ikke er det gitt noen forstandig begrunnelse for å se bort fra Vestrheims 
vurdering. 
 
Subsidiært bestrider A riktigheten av den ilagte tilleggsskatten. 
 
Det kreves en klar sannsynlighetsovervekt for tilleggsskatt. Det kreves enda mer for forhøyet 
eller skjerpet tilleggsskatt. I den grad A har vært i villfarelse så kan han ikke ha handlet med 
forsett. 
 
Selv om A under forutsetningen for drøftelsen har tatt feil, så har han hatt et velbegrunnet 
standpunkt. [adresse] var godkjent som tomannbolig, og A brukte den slik. Han foretok 
undersøkelser. Han var åpen om forholdet og det ble omtalt i avisen. A var i god tro om at ga 
korrekte opplysninger, og det var også unnskyldelige grunner for hans taushet i selvangivelsene. 
  
 
Staten har lagt ned slik påstand: 
 

1. Staten v/Skatt vest frifinnes. 
2. A dømmes til å betale Skatt vest sine saksomkostninger. 

  
 
Saksøktes påstandsgrunnlag: 
 
Spørsmålet om [adresse] er en tomanns- eller flermannsbolig må avgjøres etter en skatterettslig 
tolking. Innholdet  i hva som ligger i en familieleilighet har vært nokså stabilt. Etter statens syn er 
andre etasje i [adresse] en egen familieleilighet, familien A bor i tredje og fjerde etasje, og 
eiendommen er en flermannsbolig. 
 
Slik staten ser det er kriteriene for en egen boenhet er oppfylt. Andre etasje har eget toalett, bad, 
dusj. Kjøkkenløsningen har nødvendige bekvemmeligheter. Alt dette har også tredje og fjerde 
etasje samlet. Det at A etter leiekontrakten har rett til å bruke deler av fellesarealet i andre etasje, 
endrer intet. Ei heller det at han i noen grad bruker lokalene. I praksis er det mest vaskemaskinen 
han bruker, mens beboerne i andre etasje har sin vaskemaskin i kjelleren. Andre etasje oppfyller 
alle de kriteriene som er oppstilt i Lignings ABC. Det bestrides at leietakerne må ha noen 
eksklusiv bruksrett. Motparten har lagt ugrunnet vekt på ordet «eget». Det er dertil lite naturlig å 
anse andre etasje som en samlet enhet med tredje og fjerde etasje. 
 
As lovtolking vil gi en rettslig uheldig løsning. Det blir for lett for skattyter å handle mellom 
fradragsrett ved tap og skattefrihet ved gevinst. A sa i sin forklaring at han hadde brukt andre 
etasje slik som nå, også før han byttet dørløsning. I årene før har han i forbindelse med en 
oppussing ønsket å bli regnskapslignet. Og da med den samme bruken. Det grepet som A har 
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gjort ved å flytte døren, slik at han må passere gjennom leiligheten i andre etasje, kan ikke være 
avgjørende for skatteplikten. Om døren kan låses eller ei er uvesentlig. Det er ikke for en  slik 
situasjon som i [adresse] at lovgiver ved skatteloven § 7-2 har ment å gjøre unntak for 
skatteplikten. 
 
Staten er enig i at vurderingen av om hvilken leieverdi som kan oppnås for de enkelte deler av 
[adresse] er både sammensatt og skjønnspreget. For leieinntektene har man en historikk. Disse 
må vurderes opp mot hva man i markedet kunne oppnå ved en samlet utleie av tredje og fjerde 
etasje i samme tidsrom. 
 
Staten er i prinsippet enig med Skaar i at utleie av enkeltrom og av en samlet leilighet er to ulike 
markeder. Skatteetaten har gått ned i forhold til hans vurdering. 
 
Vedtaket er truffet etter en grundig og samvittighetsfull vurdering. Det bestrides at skjønnet er 
vilkårlig. 
 
Vedrørende tilleggsskatt framheves at A har forstått at han i beste fall var i et skatterettslig 
grensetilfelle. Han tok en bevisst sjanse. Han gjorde en bevisst vurdering, som han ikke ville at 
ligningsmyndighetene skulle få etterprøve og ga ingen opplysninger i selvangivelsen. Retten må 
dertil ha med seg de andre tilleggene ved etterligningen. A tok ut kontakter rett før nyttår og satt 
inn igjen etter, noe han ikke oppga. Han drev med utlån til venner og kjente, og hadde der 
renteinntekter. Gjeldsforholdene var verken oppgitt av A eller skyldnerne. Etter statens syn 
kommer spørsmålet om berettigelsen av tilleggsskatt kun på spissen hvis retten kommer til at 
[adresse] er en tomannsbolig, men er enig i skattekontorets subsidiære grunnlag for skatteplikt. 
 
  
Rettens vurdering 
 
A har lagt ned mye ressurser i å sannsynliggjøre at Skatt vest sitt skjønn over arealenes leieverdi 
er feil. Av den grunn nevner retten at den på dette punktet er enig med ham. Retten viser særlig til 
størrelsesforskjellen på arealene i tredje og fjerde etasje samlet kontra andre etasje, til at 
rommene i andre etasje framstår som kummerlige i forhold til værelsene i etasjene over, og til at 
tredje etasje har tilleggskvaliteter som bedre bad og kjøkken og, særlig, en takterrasse med flott 
utsikt til Fløyen. Ved skjønnet er retten oppmerksom på at det ved utleie av enkeltrom er lettere å 
tyne markedet enn det er ved utleie av større enheter til bedre bemidlede. Forskjellen mellom 
arealene er likevel så stor at A mest sannsynlig kunne oppnå en høyere leie for det arealet hvor 
han selv bor, ved utleie til en stor familie, eventuelt  til to familier på deling. 
 
Retten går ikke nærmere inn på denne vurderingen fordi den er enig i det prinsipale grunnlaget i 
Skatt vest sitt vedtak. 
 
Som nevnt mange ganger tidligere i dommen forutsetter skattefrihet etter skatteloven § 7-2 at 
[adresse] ikke skal anses som en tremannsbolig. Vurderingen av hva som er en tomannsbolig 
kontra  en tremannsbolig skjer etter skattelovens regler. Begrepet er ikke definert  i § 7-2. For 
eiers del er den faktiske bruk avgjørende, slik at hvis eier bebor mer enn en enhet, skal disse bare 
medtas som en enhet. De sentrale avveiningsmomenter er omtalt i Lignings ABC. Omtalen er 
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gradvis utvidet. Utgaven for 2009/10 gir en god veiledning for det sentrale i rettstilstanden  og 
retten hitsetter følgende: 
 

«Om en boenhet har karakter av å være familieleilighet, har betydning for om boligen skal 
anses som en enebolig, tomannsbolig eller flermannsbolig. 
 
For at en boenhet skal kunne karakteriseres som en familieleilighet, kreves det vanligvis 
at boenheten er av en slik karakter at den i det minste er egnet som bolig for en familie 
med to voksne og ett barn. 
 
For utleid del av en boligeiendom er det avgjørende hvordan den enkelte boenheten etter 
en objektiv vurdering fremtrer. For eksempel taper ikke en boenhet karakter av å være 
familieleilighet selv om eieren velger å leie ut enkeltrom til to eller flere leietakere. Dette 
innebærer også at hvis to familieleiligheter leies ut til en husstand, regnes de fremdeles 
som to familieleiligheter. For eksempel anses en bolig som inneholder tre 
familieleiligheter, hvor eieren bruker en av leilighetene selv og leier ut de to andre til en 
husstand, fortsatt som tremannsbolig. For den delen av boligeiendommen som eieren selv 
bruker, er det den faktiske bruken som er avgjørende. For eksempel anses en bolig som 
inneholder tre familieleiligheter som en tomannsbolig når eieren bruker to av leilighetene 
selv. 
 
Om boenheten skal anses som en familieleilighet, må vurderes i hvert enkelt tilfelle. Ved 
vurderingen kan det bl.a. legges vekt på følgende momenter: 
- har den eget bad/dusj 
- har den eget toalett 
- har den soverom (sovealkove) 
- har leiligheten kjøkkenløsning med nødvendige bekvemmeligheter 
- størrelsen på leiligheten (normalt vil en leilighet med areal av primærrom (p-rom) under 
40 kvm  
   ikke anses som en familieleilighet) 
  
Alle momentene må sees i sammenheng. Selv om ett eller flere av momentene ikke 
foreligger, f.eks. at boenheten ikke har eget bad, utelukker ikke det at boenheten kan anses 
som en familieleilighet. Om hva som er areal av primærrom og måling av dette, se emnet 
'Bosted - skattemessig bosted', pkt 6.4.7 flg. 

 
[adresse] er en bygning i fire etasjer. Det er både kjøkken og bad med toalett i første etasje, andre 
etasje og tredje etasje. Romfordelingen gjør det nærliggende å tenke en familieleilighet i første, 
en i andre og en over to plan i tredje og fjerde etasje. 
 
I andre etasje er det 4 værelser foruten kjøkken og bad/toalettenhet. De fire værelsene er slik at de 
kan brukes til soverom eller til stue, alt etter hva man ønsker. 
 
Bruken av [adresse] er slik at vaskemaskinen i andre etasje brukes av As familie, og beboerne i 
andre etasje må vaske klær i kjelleren. Således har også beboerne i andre etasje mulighet til 
klesvask. 
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A må gå gjennom gangen i andre etasje for å komme til sin eksklusive enhet i tredje og fjerde 
etasje og han og hans familie bruker vaskemaskinen på badet i andre etasje. Retten legger til 
grunn hans forklaring om at han også bruker kjøkkenet i andre etasje til møtet med beboerne der 
og til møter med potensielle leietakere, samt at han jevnlig er  innom andre etasje for å utøve 
tilsyn. Ved behov går han også på toalettet i andre etasje. I en periode med problemer med dusjen 
i tredje etasje brukte  også A og hans familie dusjen i andre etasje. 
 
Slik retten ser det er det intet ved familien As bruk som fratar andre etasje karakteren av å være 
en selvstendig familiebolig. Det at et areal ikke er til eksklusiv bruk for en leilighet utelukker 
ikke at denne anses som en selvstendig familieleilighet. Beboerne i andre etasje har tilgang til det 
som er nødvendig for at enheten skal tjene som en familiebolig. Den dominerende bruken av 
kjøkkenet er å være matlagingssted og spisested for beboerne i andre etasje. De har tilgang til 
både toalett og dusj i etasjen, selv om dette noen ganger kan være opptatt, slik det vil være i de 
fleste familier. As bruk av badet er i så måte ikke ekskluderende. 
 
I andre etasje er det kun det enkelte værelset som er eksklusivt for den enkelte og leietakerne har 
nøkkel til sitt værelse. Det er dørtelefoner på de enkelte værelsene, hvor det ringer dersom noen 
utenfor vil ha kontakt. 
 
Ringeanordningen tilfører ikke vurderingen tomannsbolig kontra tremannsbolig noe. 
 
Det at andre etasje ikke kan låses av, slik at A utestenges, vil gjerne være irriterende for en 
familie. Forholdet kan likevel ikke gjøre at andre etasje mister karakteren av å være en 
selvstendig familieleilighet. Dette heller ikke i kombinasjon med øvrige momenter nevnt ovenfor. 
 
Ovenstående er avgjørende for rettens standpunkt. Det foreligger ingen avgjørelse fra Høyesterett 
som tar stilling til det lovtolkingsproblemet som er oppe. De påberopte avgjørelsene fra 
lagmannsrett, herredsrett og Sivilombudsmannen endrer ikke rettens vurdering. 
 
Med det resultatet som retten er kommet til blir det unødvendig å drøfte anførselen om 
saksbehandlingsfeil. 
 
I praksis har A unnlatt å gi opplysninger om utleieinntektene. Han har ikke gitt noen 
opplysninger som gjorde det mulig for ligningsmyndighetene å vurdere spørsmålet om 
skatteplikt. Opplysningssvikten har gjort at han er lignet med for lav inntekt og det er beregnet 
for lite skatt. Hovedregelen og utgangspunktet i ligningsloven § 10-2 er at det reageres med 
alminnelig tilleggsskatt, som utgjør 30 %. Noen unnskyldningsgrunner foreligger ikke, og retten 
finner det ikke tvilsomt at forholdet kvalifiserer for slik tilleggsskatt. 
 
Ligningsmyndighetene har i tillegg reagert med forhøyet tilleggsskatt for årene 2003 til og med 
2008 og skjerpet tilleggsskatt for inntektsåret 2009, med 30 % i tillegg til den alminnelige 
tilleggsskatten. (Dog av et noe  lavere inntektstillegg av sikkerhetshensyn ved 
bevisbedømmelsen.) merverdiavgift. 
 
A har forklart at han på forhånd hadde satt seg inn i skatteproblematikken, hadde ringt 
opplysningstelefonen til skattekontoret, og hadde undersøkt med interesseorganisasjonen sin og 
med et advokatkontor. I tillegg kom en avisomtale i Bergens Tidende. Avisen tok kontakt med 
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skattekontoret, ordningen viste seg å ikke være skattepliktig, til tross for at avisen gjerne ville at 
værelsesutleien skulle være skattepliktig. Alt dette gjorde at han sier at han «var 100 % sikker på 
at utleieinntektene var skattefrie». 
 
Etter ligningsloven § 10-5 er skjerpet tilleggsskatt knyttet til om skattyters uriktige eller 
ufullstendige opplysninger er gitt «forsettlig eller grovt uaktsomt» som han «forsto eller burde 
forstått» kunne føre til skattemessige fordeler. 
 
Retten finner bevist at A har forstått at vurderingen av tomannsbolig kontra flermannsbolig var 
en sammensatt vurdering og at det var en reell mulighet for at leieinntektene var skattepliktig. 
Han visste at spørsmålet om skatteplikt avhang av om [adresse] måtte anses som en tomannsbolig 
eller tremannsbolig. Han må ha forstått at han ved å la være å gi opplysninger har forhindret 
ligningsmyndighetene fra å gjøre en egen vurdering av forholdet. Han har skjønt at 
telefonhenvendelse til skatteetatens opplysningstelefon eller tilsvarende, ikke kunne være et 
tilfredsstillende alternativ. Fortielsen har pågått over mange år. Det er fyllestgjørende grunn til å 
ilegge førhøyet tilleggsskatt/skjerpet tilleggsskatt, og retten har ingen bemerkninger til den valgte 
prosentsatsen. 
 
Etter dette er vedtaket fra Skatt vest gyldig. 
 
Avgjørelsen har ikke voldt tvil. Retten finner at staten bør tilkjennes sakskostnader i samsvar med 
hovedregelen i tvisteloven § 20-1 første ledd. Advokat Horstad har lagt fram kostnadsoppgave 
samlet stor kr 156 250, i helhet salær og merverdiavgift. Oppgaven legges til grunn, jf tvisteloven 
§ 20-5. 
 

Domsslutning: 
 

1. Staten ved Skatt vest frifinnes. 
2. A betaler sakskostnader til Staten ved Skatt vest med kr 156.250 – 
    kroneretthundreogfemtisekstusentohundreogfemti-. Oppfyllelsesfristen er 2 -to- uker fra  
    dommens forkynnelse. 
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Uttalelser Skattedirektoratet 
 
SkN 14-122 Omklassifisering av ikke-reelle lån til lønn eller 
utbytte – skattemessig behandling når saldo på det 
opplyste mellomværende har vært varierende 
 

    
 

Skattedirektoratet uttaler i prinsipputtalelse publisert: 14. oktober 2014,  avgitt: 10. oktober 2014:  
  
1. Innledning 
 
Aksjeselskaper og allmennaksjeselskapers adgang til å låne ut midler til aksjonærer og ansatte 
kan reise ulike skatterettslige problemstillinger.  
 
Skattedirektoratet vil i denne uttalelsen beskrive hvordan den skattemessige behandlingen blir når 
et ikke-reelt lån omklassifiseres til lønn eller utbytte, men hvor det opplyste mellomværende har 
variert fra år til år.  
 
Dersom det er foretatt reduksjoner i det som er opplyst å være mellomværende, og reduksjonene 
skjer før det er iverksatt kontrolltiltak, vil reduksjonen være et viktig moment ved vurderingen av 
om et lån er reelt eller ikke. Det forutsettes i denne uttalelsen at det er foretatt en helhetsvurdering 
av de relevante momentene, og at det i den konkrete saken legges til grunn at det helt eller delvis 
foreligger et ikke-reelt lån slik at det er grunnlag for omklassifisering til lønn eller utbytte. 
 
Spørsmålet blir da hvilken betydning eventuelle betalinger eller andre endringer i opplyst 
mellomværende som skjer før kontrolltiltak iverksettes skal få. Det må vurderes hvilke beløp som 
skattemessig kan omklassifiseres (som utgjør et ikke-reelt lån) og hvilke inntektsår ligningen skal 
endres for.  
 
Uttalelsen er ikke uttømmende, men den beskriver hvordan Skattedirektoratet vurderer noen 
typetilfeller.  
 

Kort referat: Skattedirektoratet beskriver i uttalelsen hvordan den skattemessige behandlingen 
blir når et ikke-reelt lån omklassifiseres til lønn eller utbytte, men hvor det opplyste 
mellomværende har variert fra år til år.  Dersom det er foretatt reduksjoner i det som er opplyst å 
være mellomværende, og reduksjonene skjer før det er iverksatt kontrolltiltak, vil reduksjonen 
være et viktig moment ved vurderingen av om et lån er reelt eller ikke. Uttalelsen er ikke 
uttømmende, men den beskriver hvordan Skattedirektoratet vurderer noen typetilfeller. 
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For å sikre lik behandling av sakene på dette området ber Skattedirektoratet om at regionene i 
fremtiden legger disse synspunktene til grunn.   
 
2. Beskatningen når saldo har økt gradvis i flere år 
 
Det er ikke uvanlig at selskapets oppførte saldo på mellomregningskonto øker gradvis. Et 
eksempel kan illustrere en slik situasjon:  
 
 
Eksempel 2.1  
 
A har hatt en mellomregningskonto i A AS som blir omklassifisert til ulovlig utbytte. Utgående 
saldo de enkelte årene har vært: 
 
År 1: 50 
 
År 2: 100 
 
År 3: 150 
 
År 4: 200 
 
Endringssaken begynner i år 5.  
 
Under forutsetning at lånet ikke er reelt blir spørsmålet hvilke inntektsår ligningen skal endres for 
og hvilke beløp som skal inntektsføres det enkelte året. 
 
Det følger av skatteloven § 14-2 at en fordel skal tas til inntekt i det året da fordelen tilflyter 
skattyteren. Ulovlig utbytte som ikke er vedtatt på generalforsamlingen, anses innvunnet når det 
tilflyter aksjonæren. For ansatte gjelder kontantprinsippet i skatteloven § 14-3 slik at inntekt skal 
tidfestes det året beløpet utbetales eller eventuelt et tidligere tidspunkt der den ansatte hadde rett 
til å få beløpet utbetalt. 
 
I enkelte tilfeller kan det være forhold som tyder på at det opprinnelig forelå et reelt lån, men at 
dette har endret seg slik at lånet ikke lenger er reelt. Hvis det er tilfelle må det vurderes når det 
opprinnelige lånet endret karakter. Det er først på dette tidspunktet det er grunnlag for å si at 
fordelen har tilflytt aksjonæren eller den ansatte, og saldoen anses innvunnet på dette tidspunktet. 
Det må vurderes konkret om endringer i avtalen eller andre omstendigheter medfører at et lån har 
endret karakter og ikke lenger anses som reelt. 
 
Hvis det ikke har vært noen slike endringer, vil utdelingene etter Skattedirektoratets syn 
innvinnes løpende. For eksempelet ovenfor innebærer det at 50 er innvunnet hvert år i årene 1-4 
slik at det til sammen i denne perioden er innvunnet 200. 
 
3. Beskatningen når det enkelte år er foretatt reduksjoner  
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Som et utgangspunkt vil en betaling eller annen reduksjon som skjer før det iverksettes 
kontrolltiltak ofte være et moment som taler for at denne delen av det opplyste mellomværende 
var et reelt lån. Dette må imidlertid vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle. 
 
Situasjonen der det enkelte år er foretatt reduksjoner kan illustreres med et eksempel:  
 
Eksempel 3.1 
 
A har hatt en opplyst mellomregningskonto i A AS. Utgående saldo de enkelte årene var: 
 
År 1: 100 
 
År 2: 50 
 
År 3: 150 
 
År 4: 200 
 
Kontrolltiltak og vedtak om endring av ligning skjer i år 5.  
 
Ved omklassifiseringen må det tas stilling til hvordan reduksjonen i år 2 skal vurderes. A har fått 
utdelt totalt 200 fra selskapet. Hvis det ikke tas hensyn til justeringen i år 2, vil A bli beskattet for 
250 (100 i år 1, 100 i år 3 og 50 i år 4).  
 
Uavhengig av hvilket alternativ som legges til grunn ved beskatningen, bør aksjonæren ikke 
skattlegges for et beløp som er høyere enn det som utgjør saldo når kontrolltiltak iverksettes.  
 
Utdelingene er innvunnet over flere år og periodiseres i det året aksjonæren har fått ubetinget rett 
til utbyttet. Det må foretas en konkret vurdering av om reduksjonen i år 2 innebærer en 
tilbakebetaling av lån, eller om hele beløpet på 100 er innvunnet allerede i år 1. Ved denne 
vurderingen må alle transaksjoner på mellomregningskontoen vurderes for å avklare hvilke beløp 
som eventuelt skal anses som tilbakebetaling av lån.     
 
Hvis reduksjonen anses som tilbakebetaling av lån, kan det tilbakebetalte beløpet ikke 
omklassifiseres og skattlegges som utbytte. Inntektsføringen for skatteformål vil i disse tilfellene 
bli som følger:  
 
År 1: 50 (opprinnelig saldo på 100 fratrukket reduksjonen år 2) 
 
År 2: Ingen beskatning 
 
År 3: Økningen på 100 
 
År 4: Økningen på 50 
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I andre tilfeller, der reduksjonen ikke anses som tilbakebetaling av lån, er 100 innvunnet i år 1. 
Reduksjonen vil derfor ikke påvirke beskatningen for år 1, men den vil redusere skattepliktig 
utdeling etterfølgende inntektsår med et tilsvarende beløp.   
 
Dette vil f.eks. være tilfelle når reduksjonen ikke har noen sammenheng med beløpet som er 
opplyst å være mellomværende år 1 eller når det foretas en nedkvittering på et opplyst lån, men 
hvor det opplyste mellomværendet kort tid etter økes til opprinnelig saldo eller høyere.  
 
Inntektsføringen for skatteformål vil i disse tilfellene bli som følger:  
 
År 1: Hele beløpet på 100 
 
År 2: Ingen beskatning 
 
År 3: Netto økning på 50 (100 er beskattet tidligere, økningen på 50 beskattes i år 3) 
 
År 4: Økningen på 50 
 
Det samme prinsippet legges til grunn når det opplyste lånet omklassifiseres til lønn.  
 
4. Beskatningen når selskapet går konkurs, og aksjonæren betaler deler av den oppførte 
fordringen til boet  
 
En aksjonær som har mottatt en ulovlig utdeling vil ha en selskapsrettslig plikt til å tilbakeføre 
utdelingen, jf. aksjelovene § 3-7. Dette gjelder også når skattemyndighetene har omklassifisert et 
lån til ulovlig utbytte, og selskapet vil derfor ha en fordring på aksjonæren i sin regnskapsmessige 
balanse. Aksjonærens eventuelle tilbakebetaling etter aksjelovene § 3-7 medfører imidlertid ikke 
at det ulovlige utbyttet ikke er innvunnet skattemessig. 
 
Ligningspraksis har lagt til grunn et begrenset unntak fra dette utgangspunktet. En tilbakebetaling 
som følge av at en utdeling omstøtes i en konkurs eller tvungen gjeldsordning kan medføre at det 
utdelte ikke anses innvunnet. Unntaket er nærmere beskrevet i Lignings-ABC 2014 "Aksjer - 
utbytte" punkt 3.3. Unntaket er snevert, og i praksis vil ikke dette unntaket fra hovedregelen om 
innvinning av utbytte gi tilpasningsmuligheter.   
 
En forutsetning for at utbyttet ikke skal anses innvunnet i disse tilfellene, er at tilbakebetaling 
skjer før ligningsmyndighetene iverksetter kontrolltiltak.  
 
Forskjellen mellom de to situasjonene kan illustreres med et eksempel: 
 
Eksempel 4.1 
 
A har hatt en mellomregningskonto i A AS som blir omklassifisert til ulovlig utbytte. Utgående 
Saldo de enkelte årene var: 
 
År 1: 150 
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År 2: 200 
 
År 3: 125 (75 er betalt tilbake) 
 
Virksomheten går konkurs år 3 og etter krav fra bobestyrer blir A tvunget til å betale tilbake 75 
av fordringen på 200 til boet samme år.  
 
Hvis tilbakebetalingen av 75 gjennomføres etter at konkurs er åpnet, men før 
ligningsmyndighetene har iverksatt kontrolltiltak, vil inntektsføringen etter Skattedirektoratets 
syn normalt bli som følger: 
 
År 1: 125 
 
År 2: 0  
 
Aksjonæren har totalt tatt ut 200, og tilbakebetalt 75. Det tilbakebetalte beløpet anses i dette 
tilfellet ikke som innvunnet, og aksjonæren skattlegges for 125.  
 
Hvis tilbakebetalingen av 75 derimot skjer etter at kontrolltiltak er iverksatt, vil utdelingen av 
ulovlig utbytte være innvunnet i sin helhet og inntektsføres på følgende måte: 
 
År 1: 150 
 
År 2: 50 
 
Som eksemplene illustrerer vil det ha stor betydning når kontrolltiltak er iverksatt.  
 
Hvis kontrolltiltak først startet i år 4, blir kun 125 ansett innvunnet. Hvis kontrolltiltak derimot 
startet i år 2, vil hele beløpet anses innvunnet, selv om deler av det senere ble betalt tilbake etter 
krav fra bobestyrer. 
 
5. Tilbakebetaling i andre tilfeller enn når selskapet går konkurs  
 
Når aksjonæren betaler tilbake den ulovlige utdelingen, har ligningsmyndighetene lagt til grunn 
at aksjonæren på nærmere vilkår kan beslutte utdeling av nytt utbytte uten at det medfører 
beskatning av det nye utbyttet. Vilkårene er nærmere beskrevet i Skattedirektoratets uttalelse av 
1. februar 2013. 
 
 
 
SkN 14-123 Spørsmål om svensk kombinasjonsfond er 
objekt under fritaksmetoden 
 
Lovstoff: Skatteloven § 2–38 annet ledd a, jf. § 2-38 første ledd. 

Kort referat: Skattedirektoratet legger i uttalelsen til grunn at et svensk kombinasjonsfond er 
objekt under fritaksmetoden.  

84 
 



Skattenytt nr. 10/2014 

    
Skattedirektoratet har i brev av 9. oktober 2014 uttalt:  
  
Innledning 
 
Vi viser til brev av 7. februar 2014 med spørsmål om svensk kombinasjonsfond er objekt under 
fritaksmetoden. 
 
Opplyst faktum 
 
Det planlegges opprettet [svenske kombinasjonsfond] (UCITS) der ca. 90 % av de underliggende 
investeringene i det enkelte fondet er rentebærende instrumenter, og de resterende ca 10 % av 
investeringene er i aksjer.  
 
Fondene vil bli forvaltet av [svensk forvalterselskap]. Forvalterselskapet vil være hjemmehørende 
i Sverige. Selskapet vil innhente konsesjon som forvaltningsselskap... Det forutsettes at [svensk 
forvalterselskap] får innvilget planlagt søknad om UCITS-konsesjon.  
 
Investorer kan være norske verdipapirfond eller andre private eller institusjonelle investorer. 
Svenske investorer vil også ha mulighet til å investere i fondet.  
 
Svenske verdipapirfond er basert på en kontrakt mellom investorene og fondet. Fondet er 
sivilrettslig ikke ansett å være en juridisk person,og andelseierne svarer ikke for fondets 
forpliktelser. 
 
Skattedirektoratets vurderinger 
 
Etter sktl. § 2-38 annet ledd bokstav a omfatter fritaksmetoden inntekter fra blant annet norske 
aksjefond og "tilsvarende selskap mv. hjemmehørende i utlandet". Et aksjefond er etter sktl § 10-
1 tredje ledd et verdipapirfond som eier en eller flere aksjer. Spørsmålet er dermed om et svensk 
kombinasjonsfond som beskrevet av innsender skal anses som tilsvarende et norsk aksjefond og 
dermed falle inn under fritaksmetoden som objekt.  
 
I uttalelse 30. oktober 2006 la Skattedirektoratet til grunn at svenske verdipapirfond vil kunne 
omfattes av fritaksmetoden. De svenske fondene var ikke juridiske personer, men fondene 
utgjorde egne skattesubjekter og var underlagt regler som ikke på sentrale punkter avvek fra 
reguleringen av norske fond. Det ble i uttalelsen tatt forbehold for det tilfelle at fondene ble gitt 
dispensasjon fra deklaratorisk lovgivning i den grad dispensasjonen var mer vidtgående enn det 
er adgang til etter norske regler.  
 
Skattedirektoratet legger til grunn at den rettslige reguleringen av svenske kombinasjonsfond 
fortsatt ikke på sentrale punkter avviker fra tilsvarende norsk lovgivning. Fra og med den 1. 
januar 2012 er imidlertid svenske investeringsfond helt unntatt fra svensk beskatning. Spørsmålet 
er om svenske investeringsfond etter svensk rett fortsatt anses som egne skattesubjekter.  
 
I en uttalelse fra Skatteverket datert 24. april 2012 fremgår det under punkt 3, 1. og 2. avsnitt 
sammenholdt med punkt 4, at et svensk investeringsfond er skattemessig hjemmehørende i 
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Sverige etter svensk intern rett, men at investeringsfondet likevel ikke kan anses skattemessig 
hjemmehørende der i henhold til skatteavtale.  
 
Når et svensk kombinasjonsfond er skattemessig hjemmehørende i Sverige etter svensk intern 
rett, og må anses som skattesubjekt etter norsk rett, er Skattedirektoratets vurdering at et svensk 
kombinasjonsfond som beskrevet av innsender fortsatt må anses som tilsvarende et norsk 
aksjefond og hjemmehørende i utlandet.  Dersom kombinasjonsfondet er etablert i et 
lavskatteland innenfor EØS, fremgår det av sktl § 2-38 tredje ledd bokstav a at fondet må være 
reelt etablert og drive reell økonomisk virksomhet i EØS-landet for at inntekter skal kunne falle 
inn under fritaksmetoden. 
 
Skattedirektoratet legger til grunn at et svensk kombinasjonsfond som beskrevet av innsender er 
reelt etablert og driver reell økonomisk virksomhet i Sverige.  Det er derfor ikke nødvendig å gå 
nærmere inn på en lavskattelandvurdering. 
 
Konklusjon 
 
Skattedirektoratets vurdering er at et svensk kombinasjonsfond som beskrevet av innsender er 
kvalifiserende objekt under fritaksmetoden med hjemmel i sktl. § 2–38 annet ledd a, jfr § 2-38 
første ledd"
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Bindende forhåndsuttalelser 
 
SkN 14-124  Byggelånsrenter ved vareproduksjon, 
spørsmål om aktiveringsadgang 
 
Lovstoff: Skatteloven § 14-2 andre ledd 

    
Bindende forhåndsuttalelse, publisert 1. oktober 2014, avgitt 2. juli 2014  
  
Innsenders fremstilling av faktum og jus 
 
1 Innledning 
På bakgrunn av de opplysninger som er gitt i anmodningen, legges det til grunn at Selskapet 
ønsker avklaring mht adgangen til å aktivere byggelånsrenter knyttet til oppføring av boligbygg 
som Selskapet har til formål å selge etter ferdigstillelse. 
 
2 Beskrivelse av sakens faktiske side og rettslige problemstillinger 
Selskapet har sitt forretningsområde innenfor oppføring av bygninger. Det prosjekterer, bygger, 
og selger boligbygg. 
 
Selskapet planlegger nå kjøp av nye tomter som det ønsker å oppføre boligbygg på, for 
videresalg. I denne forbindelse ønsker Selskapet å ta opp et rammelån hos ekstern långiver som 
skal benyttes både til tomtekjøp og til oppføring av boligbyggene. Ifølge innsender er det 
ønskelig å aktivere rentene som påløper i henhold til aktiveringsadgangen for byggelånsrenter. 
Han viser til Lignings-ABC 2013/2014, "Renter av gjeld" punkt 6.3. 
 
Inngåelsen av kontrakt med ny kjøper vil både kunne skje i forkant av oppføringen, underveis og 
etter ferdigstillelse av boligbyggene. Siden formålet med oppføringen av boligbyggene er 
videresalg, må det være på det rene at vi står overfor varer/tilvirkningskontrakter. 
 
Innsender ber om at følgende problemstillinger blir vurdert: 
 

1. Spørsmål om det er adgang til å aktivere renter knyttet til oppføring av boligbyggene. 

Kort referat: Saken gjelder spørsmålet om skattyter kan velge å aktivere byggelånsrenter knyttet 
til oppføring av boligbygg for salg (vare), i stedet for å utgiftsføre rentene direkte. Skatteloven § 
6-40 åttende ledd har en positiv bestemmelse som gir aktiveringsrett for byggelånsrenter som 
knytter seg til egenutvikling av driftsmidler. Bestemmelsen omfatter ikke byggelånsrenter knyttet 
til vareproduksjon. Skattedirektoratet kom til at det ikke var utviklet en praksis som gir grunnlag 
for generell aktiveringsrett for byggelånsrenter, og konkluderte med at byggelånsrenter knyttet til 
oppføring av boliger for salg ikke kan aktiveres. 
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2. Spørsmål om rentene på lånet i sin helhet vil være aktiveringsberettiget og ikke 
    begrenset til den del av rentene som må antas å være knyttet til oppføring av bygget. 

 
3 Rettslig vurdering 
Innsenders spørsmål om aktiveringsadgang for byggelånsrente har sammenheng med innføringen 
av rentebegrensningsreglene. I forarbeidene til rentebegrensningsreglene, Prop. 1 LS (2013-2014) 
pkt. 4.8.1, uttaler Finansdepartementet følgende i tilknytning til byggelånsrenter: 
 
"Renter av gjeld som påhviler skattyter som byggherre under bygging (byggelånsrenter), 
er fradragsberettiget. Rentebeløpet kan tillegges byggets inngangsverdi eller fradragsføres etter 
skattyters valg, uavhengig av behandlingen i et eventuelt regnskap. Det samme gjelder ved 
egentilvirkning av andre driftsmidler, jf. omtale i Skattedirektoratets Lignings-ABC 2012-2013 
under stikkordet "Renter av gjeld" punkt 6.3. Byggelånsrenter mv. som aktiveres er i 
utgangspunktet å anse som renter, men vil inngå i skattemessig verdi for det aktuelle objektet i 
stedet for å komme til fradrag direkte. Slike renter kommer til fradrag ved et gevinst- og 
tapsoppgjør ved realisasjon av objektet, og/eller gjennom avskrivninger. Dette medfører at 
rentene normalt ikke vil inngå i beregningen av netto rentekostnader etter regelen om 
rentefradragsbegrensning. Departementet vil vurdere om det er behov for en nærmere 
forskriftsregulering av behandlingen av byggelånsrenter i forbindelse med 
fradragsbegrensningen." (Innsenders understrekning) 
 
Ifølge innsender bekrefter således departementet at byggelånsrenter, som det er 
aktiveringsadgang for, ikke vil inngå i beregningen av netto rentekostnader etter regelen om 
rentebegrensningsfradrag, jf. skatteloven § 6-41. Det er derfor av stor betydning for Selskapet å 
få avklart hvorvidt de kan aktivere fremtidige rentekostnader knyttet til planlagt erverv av tomter 
og påfølgende oppføring av boligbygg. 
 
Ovennevnte gjengivelse fra forarbeidene til rentebegrensingsregelen taler om "byggelånsrenter" 
og definerer det som renter av gjeld som påhviler skattyter som byggherre under bygging. Utover 
dette oppstiller departementet ingen direkte ytterligere vilkår for å kunne falle inn under 
aktiveringsberettigede "byggelånsrenter", ifølge innsender. Etter innsenders oppfatning tilsier 
dette at så lenge det aktuelle lånet kan defineres som et byggelån, jf. departementets definisjon, så 
bør det være adgang til å aktivere rentene. 
 
Departementet underbygger sine uttalelser ved å henvise til Lignings-ABC 2012-2013 under 
"Renter av gjeld" pkt. 6.3: 
 
"Renter av gjeld som påhviler skattyter som byggherre under bygging (byggelånsrenter) er 
fradragsberettiget. Rentebeløpet kan tillegges byggets inngangsverdi eller fradragsføres etter 
skattyters valg, uavhengig av behandlingen i et eventuelt regnskap. Det samme gjelder ved 
egentilvirkning av andre driftsmidler." (Innsenders understrekning) 
 
Videre skriver innsender at heller ikke Lignings-ABC gir nærmere begrensninger i adgangen til å 
aktivere byggelånsrenter, utover at det må være "renter av gjeld som påhviler skattyter som 
byggherre under bygging". 
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I siste setning av det siterte uttales at det samme gjelder "ved egentilvirkning av andre 
driftsmidler". Innsender skriver at det kan være noe usikkert om det med dette er ment å gi 
uttrykk for at det samme skal gjelde for driftsmidler generelt som oppføring av bygg, eller om det 
er ment å gi uttrykk for at bygget som oppføres må bli til et driftsmiddel. Ifølge innsender har det 
formodningen mot seg at det med det siterte er ment å stille krav til at det aktuelle bygget må bli 
et driftsmiddel. Da vil det ikke ha noen mening å omtale byggelånsrenter særskilt i Lignings-
ABC, idet aktiveringsretten da følger direkte av skatteloven § 6-40 åttende ledd og omtalen av 
denne bestemmelsen i Lignings-ABC 2012-2013, "Renter av gjeld" pkt. 3.1.2. Videre er det etter 
innsenders oppfatning etablert en langvarig ligningspraksis for aktiveringsrett for byggelånsrenter 
uavhengig av om det gjelder tilvirkning av driftsmidler eller varer. Det vises til omtale av praksis 
som kan utledes fra teori og Lignings-ABC nedenfor. 
 
Skatteloven inneholder i § 6-40 åttende ledd som nevnt en bestemmelse om aktiveringsadgang 
for finansieringskostnader knyttet til driftsmidler: 
 
"Renter og andre kostnader til finansiering ved egentilvirkning av driftsmidler kan behandles som 
del av kostprisen for vedkommende driftsmiddel." 
 
Egentilvirkning av varer faller utenfor denne bestemmelsen, men er regulert i skatteloven § 14-5 
annet ledd bokstav a. Det fremkommer av denne at vareverdien skal settes til "anskaffelsesverdi 
eller tilvirkningsverdi". Tilsvarende gjelder for tilvirkningskostnader, jf. skatteloven § 14-5 tredje 
ledd. 
 
Et spørsmål er om finansieringskostnader kan anses å falle innenfor begrepet "tilvirkningsverdi". 
Det fremgår av skatteloven § 14-5 annet ledd, bokstav a, siste punktum, at "Til tilvirkningsverdi 
regnes kostpris for råstoff, halvfabrikata, hjelpestoff og produksjonslønn." 
 
Innsender skriver at det ikke finnes forarbeider som kaster direkte lys over spørsmålet om 
aktiveringsrett for byggelånsrenter etter denne bestemmelsen, men at omtale av gjeldende rett i 
enkelte forarbeider kan tyde på at finansieringskostnader ikke skal anses som en del av 
tilvirkningsverdien. I Ot.prp. nr. 26 (2005-2006), om lov om endringer i skatte- og 
avgiftslovgivningen, punkt 6.5.1.2 E "Sammenfatning", uttales blant annet følgende: 
 
"Gjennomgangen av gjeldende rett om betydningen av skatteloven § 14-4 annet ledd for 
spørsmålet om ellers fradragsberettigede kostnader med tilknytning til erverv og vedlikehold av 
eiendeler skal aktiveres som kostpris eller fradragsføres direkte, viser i hovedsak følgende: 
 
•  Fradragsberettigede renter og finansieringskostnader ved egentilvirkning av driftsmidler kan  
    fradragsføres eller aktiveres uavhengig av regnskapsreglene. 
 
•  Fradragsberettigede finansieringskostnader ved egentilvirkning av varer skal fradragsføres  
    uavhengig av regnskapsreglene." 
 
Utgangspunktet synes derfor å være at aktivering av finansieringskostnader knyttet til varer ikke 
kan hjemles i skatteloven § 14-5 annet ledd bokstav a. 
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Spørsmålet er derfor om det kan sies å foreligge en langvarig ligningspraksis for å kunne aktivere 
byggelånsrenter uavhengig av om disse er knyttet til driftsmiddel eller vare. Som det vil fremgå 
nedenfor, er det innsenders oppfatning at det finnes en egen og særskilt praksis for 
aktiveringsadgang for "byggelånsrenter" uavhengig av skattelovens § 6-40 åttende ledd og 
skatteloven § 14-5 annet ledd bokstav a. Dette er også ifølge innsender, klart forutsatt i 
forarbeidene til rentebegrensningsreglene, jf. ovenfor. Innsender mener at praksisen for 
aktiveringsrett for byggelånsrenter har sitt utspring i høyesterettsdommene inntatt i Rt. 1933 side 
129 og Rt. 1935 side 881. 
 
Rt. 1933 side 129, Hydro, gjaldt spørsmålet om byggelånsrenter knyttet til nyanlegg skulle 
aktiveres eller fradragsføres direkte. Tre selskaper i Norsk Hydro-konsernet hadde i sine 
regnskaper aktivert byggelånsrenter som anleggsomkostninger på nyanlegg. Høyesteretts flertall 
la avgjørende vekt på at selskapets regnskap etter dagjeldende skattelov § 50 annet ledd, var 
bindende for den skattemessige behandlingen: 
 
"Den fremgangsmaate skattyderne har brukt, nemlig at betrakte en del av gjeldsrentene som 
anleggsomkostninger istedenfor driftsutgifter, maatte under de foreliggende omstendigheter 
ansees fullt stemmende med grunnsetningene for en ordentlig forretningsførsel." 
 
Rt. 1935 side 881 synes under henvisning til ovennevnte dom i Rt. 1933 side 129, å fastslå at det 
også for ikke regnskapspliktige skattytere er adgang til å aktivere byggelånsrenter som det ikke er 
krevet direkte fradrag for. Det vises til følgende uttalelser fra Høyesterett: 
 
"At renter av byggelaan, som er utbetalt i det tidsrum hvori anleggsarbeidet foregaar, regnes med 
til anleggsomkostningene, og at rentene, når amortisasjonsfradrag kan kreves for 
anleggsutgiftene, medtas ved beregningen av dette fradrag, er i overensstemmelse med 
Høiesteretts dommer i Tr-1933-129 og Rt-1827-474." 
 
Innsender skriver at Høyesterett ved ovennevnte uttalelse synes å fastslå, under henvisning til Rt. 
1933 side 129, at det foreligger en generell aktiveringsadgang for byggelånsrenter knyttet til 
anleggsarbeid. Etter innsenders forståelse inkluderer ikke "anleggsarbeid" bare driftsmidler, men 
også varer. Således må uttalelsen fra Høyesterett være relevant uavhengig av om det 
underliggende objekt er driftsmiddel eller vare. Dette tilsier, ifølge innsender, at det foreligger en 
egen praksis for aktiveringsadgang for byggelånsrenter uavhengig av om det underliggende 
objekt er knyttet til vare eller driftsmiddel. 
 
Innsender viser videre til følgende uttalelse fra Høyesterett i Rt. 1935 side 881: 
 
"Riksskattestyret innrømmer i sin kjennelse og i prosedyren her for retten at byggelaansrenter er 
en del av anleggsomkostningene, men mener at de allikevel skal settes ut av betraktning ved 
beregning av amortisasjonsfradraget naar de ikke har vært gjenstand for inntektsbeskatning. Dette 
kan dog ikke være riktig. Tidligere inntektsbeskatning er ikke noget vilkaar for 
amortisasjonsfradrag. Om anleggsomkostningene er dekke av beskattet inntekt eller paa annen 
maate, f.eks. av laanemidler, arvemidler eller innbetalt aksjekapital, er uten betydning for 
amortisasjonen. Det kan ikke skjønnes at være nogen grunn til at dette ikke ogsaa skulde gjelde 
byggelaansrenter, likesaavel naar de er utbetalt direkte av skattyderen som naar de er innbefattet i 
en entreprisesum. At henvise skattyderen til at fratrekke byggelaansrentene i aarsinntekten efter 
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de almindelige regler om gjeldsrenter, vilde i mange tilfeller føre til at der overhodet ikke vilde 
bli noget fradrag for byggelaansrenter. I det foreliggende tilfelle har saaledes staten ikke hatt 
noen skattbar inntekt i Nore kommune før anlegget var ferdig og blev satt i drift." (Innsenders 
understreking) 
 
Ifølge innsender underbygger ovennevnte uttalelse forståelsen om at skattyter etter eget valg kan 
aktivere byggelånsrenter i stedet for å kreve direkte fradrag. 
 
Høyesterettspraksis har ifølge innsender, gitt opphav til en oppfatning i teori og praksis om at det 
er en generell adgang til å aktivere byggelånsrenter. Således uttaler Frederik Zimmer i "Lærebok 
i Skatterett", 6. utgave side 212: 
 
"Hvor lånet har vært benyttet til anskaffelse eller bygging av en gjenstand (byggelån er da en 
vanlig betegnelse), kan man spørre om renten oppfyller oppofrelseskravet. Må m.a.o. 
rentekostnadene på byggelån aktiveres som del av anskaffelsesomkostningene? Svaret er klart 
nok nei, og dette er nå forutsatt i sktl § 6-40, 8. ledd som oppstiller aktiveringsrett." 
 
Det vises til langvarig omtale i Lignings-ABC om at det i praksis har vært lagt til grunn en 
generell aktiveringsrett for byggelånsrenter. For eksempel vises det til Lignings-ABC 1981 side 
332: 
 
"Renter av gjeld som påhviler skattyteren under bygging er fradragsberettiget. Disse kan tillegges 
byggets kostpris eller utgiftsføres etter skattyterens valg." 
 
Det vises videre til Lignings-ABC 1990 side 601, hvor det ble tilføyd en setning vedrørende 
byggelånsrenter aktivert i finansregnskapet: 
 
"Renter av gjeld som påhviler byggherre under byggingen, er fradragsberettiget. Rentebeløpet 
kan tillegges byggets kostpris eller utgiftsføres etter skattyterens valg. Byggelånsrenter aktivert i 
finansregnskapet, kan ikke utgiftsføres med virkning for inntekten, se F.dept. utt. i Utv. 88/91." 
 
Omtalen i Lignings-ABC i 1990 ble noe justert i 1999 ved at siste del ble endret. Etter dette lød 
omtalen av byggelånsrenter i Lignings-ABC 1999 side 794 slik: 
 
"Renter av gjeld som påhviler byggherre under byggingen, er fradragsberettiget. Rentebeløpet 
kan tillegges byggets kostpris eller utgiftsføres etter skattyterens valg, uavhengig av 
behandlingen i regnskapet. Det samme gjelder ved tilvirkning av andre driftsmidler." 
 
Formålet med endringen var, ifølge innsender, å klargjøre at behandlingen i regnskapet ikke var 
bindende for den skattemessige behandlingen. Det fremgår ikke at det var tilsiktet noen endring 
av praksis utover dette. 
 
Ordlyden fra 1999 er med ubetydelige endringer videreført siden, bortsett fra at det nå vises til 
behandlingen i et "eventuelt" regnskap, med andre ord at valgretten ikke forutsetter at det 
foreligger noe regnskap. 
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Det vises også til at langvarig bransjepraksis, i tråd med omtalen i Lignings-ABC, etter 
innsenders oppfatning, har vært at skattyter har en valgadgang med hensyn til å aktivere eller 
kreve direkte fradrag for byggelånsrenter. 
 
Også reelle hensyn taler etter innsenders oppfatning, i retning av at byggelånsrenter knyttet til 
bygg som vare ikke bør behandles forskjellig fra byggelånsrenter som knytter seg til driftsmiddel. 
I forhold til rentebegrensningsregelen vil det falle veldig uheldig ut at selskaper som oppfører 
bygg til videresalg må fradragsføre byggelånsrenter direkte og følgelig bli rammet av 
rentebegrensningsregelen, mens selskaper som oppfører bygg til eget bruk kan aktivere 
byggelånsrentene og følgelig ikke bli rammet av rentebegrensningsregelen. Dette blir ifølge 
innsender, en svært uheldig forskjellsbehandling, som vanskelig lar seg begrunne. 
 
Når det gjelder omfanget av aktiveringsretten for byggelånsrenter, antar innsender at den omfatter 
alle rentekostnader knyttet til erverv av tomt og oppføring av bygg på tomten. Det avgjørende 
synes etter praksis og ordlyden i Lignings-ABC, å ha vært at rentekostnadene påhviler 
byggherren under byggingen, og det vil også omfatte rentekostnader til finansiering av tomten 
som bygget oppføres på. 
 
Innsender anmoder om en avklaring av hvorvidt byggelånsrentene knyttet til oppføring av bygg, 
herunder erverv av underliggende tomt, kan aktiveres. 
 
I et senere brev gis det nye opplysninger for så vidt gjelder spørsmålet om 
rentebegrensningsregelen får anvendelse på det eksterne lånet. Innsender gjør oppmerksom på at 
det ved en inkurie ikke er opplyst at Selskapets eksterne rammelån i sin helhet vil bli garantert for 
av selskapets konsernselskaper. Innsender skriver at det således må legges til grunn at 
rammelånet som anmodningen gjelder, vil bli omfattet av rentebegrensingsreglene i skatteloven § 
6-41. 
 
Skattedirektoratets vurderinger 
 
1 Problemstillingen 
Skattedirektoratet skal på bakgrunn av innsenders beskrivelse av faktum, og de forutsetninger 
som tas, i det følgende ta stilling til om byggelånsrenter knyttet til oppføring av boligbygg for 
salg, kan aktiveres. Hvis vi kommer til at rentene kan aktiveres, skal vi ta stilling til om 
aktivering kan skje for rentene i sin helhet, eller om aktiveringsretten er begrenset til oppføring 
av boligbygget slik at renter som refererer seg til finansiering av tomtegrunnen ikke omfattes. 
 
2 Avgrensning og forutsetninger 
Det gjøres for ordens skyld oppmerksom på at det ikke tas stilling til eventuelle andre 
skattespørsmål eller problemstillinger som måtte oppstå ved det faktum som er beskrevet, enn de 
spørsmål som drøftes i det følgende. 
 
Det forutsettes at premissene og faktum som er tatt inn overfor, er fullstendige for de spørsmål 
som vurderes. 
 
3 Regelverket 
3.1 Innledende bemerkninger 
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Skatteloven har forskjellige regler for fradragsføring, avhengig av om det som produseres er 
driftsmiddel eller om det er vare for salg. Frederik Zimmer skriver i Lærebok i skatterett, 7. utg., 
side 148, om forskjellen mellom varer og driftsmidler bl.a.: 
 
"Den sentrale underliggende realitet er at de to typer av gjenstander har helt ulik økonomisk 
funksjon i virksomheten, og dette avspeiler seg i ulikheter i skattereglene, spesielt i reglene om 
tidfesting av kostnadene for erverv av gjenstandene (....) Det er gjenstandenes økonomiske 
funksjon i den konkrete virksomheten som er avgjørende. En type gjenstand kan således godt 
være omsetningsgjenstand i én virksomhet, men anleggsgjenstand i en annen". 
 
3.2 Skattelovens tidfestingsregler 
Skatteloven § 6-40 hjemler fradragsrett for renter av skattyters gjeld. Det følger av skatteloven § 
14-2 annet ledd at rentene med mindre annet er bestemt, skal fradras i det året da det oppstår en 
ubetinget forpliktelse til å dekke eller innfri kostnaden. Utgangspunktet er m.a.o. direkte 
fradragsføring. 
 
3.2.1 Driftsmidler 
Det følger av skatteloven § 6-40 åttende ledd at: 
 
"Renter og andre kostnader til finansiering ved egentilvirkning av driftsmidler kan behandles som 
del av kostprisen for vedkommende driftsmiddel. " 
 
Bestemmelsen gir skattyter rett til å velge aktivering i stedet for direkte fradragsføring, og har 
notehenvisning til skatteloven § 14-42 annet ledd bokstav a, som viser at omhandlede kostnader 
kan inngå i avskrivningsgrunnlaget for driftsmidlet. Kostnader som aktiveres kommer til fradrag 
gjennom avskrivninger og/eller ved gevinst-/tapsoppgjør ved senere realisasjon av driftsmidlet. 
 
3.2.2 Varer 
Om tidfesting av varekostnad skriver Zimmer i læreboken som vist til over, på side 337: 
 
"Tidfestingen av kostnadene reguleres i sktl. § 14-5, 2. ledd – selv om dette ikke er umiddelbart 
lett å se av lovteksten. …" Zimmer skriver videre at man for å forstå hva skattelovens regel på 
dette punkt innebærer, må ha klart for seg at det gjelder en hovedregel om tidfesting av 
varekostnader, som loven bare forutsetter. Varekostnader kan fradras først på det tidspunkt da 
varen selges. Det foreligger m.a.o. en aktiveringsplikt for varekostnader frem til dette tidspunktet. 
 
Skatteloven § 14-5 annet og tredje ledd angir hvilke varekostnader som skal aktiveres, og lyder 
slik: 
 
"(2) Varebeholdning vurderes etter følgende regler: 
a. Verdien settes til anskaffelsesverdi, eller tilvirkningsverdi for vare som er tilvirket av 
skattyteren, herunder vare som er tilvirket etter bestilling. Til tilvirkningsverdi regnes kostpris for 
råstoff, halvfabrikata, hjelpestoff og produksjonslønn. … 
……… 
(3) Tilvirkningskontrakt som ikke er fullført, verdsettes etter reglene for tilvirkning etter 
bestilling, jf. annet ledd a. ….." (understreket her) 
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Det som skal regnes som tilvirkningsverdi og som skal aktiveres og fradras først når varen selges, 
er positivt avgrenset til "kostpris for råstoff, halvfabrikata, hjelpestoff og produksjonslønn". 
Andre kostnader skal fradras direkte etter hovedregelen i skatteloven § 14-2 annet ledd. 
 
3.3 Er det utviklet en praksis som gir generell aktiveringsrett for byggelånsrenter?  
Det følger av ovenstående at skattyter med hjemmel i skatteloven § 6-40 åttende ledd, kan velge å 
aktivere byggelånsrenter som refererer seg til anskaffelse av driftsmidler. Bestemmelsen omfatter 
ikke byggelånsrenter ved vareproduksjon. Spørsmålet er om det, som anført av innsender, er 
utviklet en praksis som gir grunnlag for generell aktiveringsrett for byggelånsrenter. 
 
Skattyter vil normalt være interessert i å få fradrag så tidlig som mulig, men etter innføringen av 
de nye reglene om rentebegrensning i skatteloven § 6-41 kan han se seg tjent med å aktivere 
rentene i stedet for å fradragsføre direkte. De nye reglene som er gitt virkning første gang for 
inntektsåret 2014, begrenser rentefradrag mellom nærstående. Forholdet til byggelånsrenter er 
omtalt i forarbeidene til lovendringen, Prop. 1 LS (2013-2014) pkt. 4.8.1: 
 
"Renter av gjeld som påhviler skattyter som byggherre under bygging (byggelånsrenter), er 
fradragsberettiget. Rentebeløpet kan tillegges byggets inngangsverdi eller fradragsføres etter 
skattyters valg, uavhengig av behandlingen i et eventuelt regnskap. Det samme gjelder ved 
egentilvirkning av andre driftsmidler, jf. omtale i Skattedirektoratets Lignings-ABC 2012/3013 
under stikkordet "Renter av gjeld" punkt 6.3. Byggelånsrenter mv. som aktiveres er i 
utgangspunktet å anse som renter, men vil inngå i skattemessig verdi for det aktuelle objektet i 
stedet for å komme til fradrag direkte. Slike renter kommer til fradrag ved et gevinst- og 
tapsoppgjør ved realisasjon av objektet, og/eller gjennom avskrivninger. Dette medfører at 
rentene normalt ikke vil inngå i beregningen av netto rentekostnader etter regelen om 
rentefradragsbegrensning. …" (understreket her). 
 
Departementet omtaler her bygg og andre driftsmidler og viser til at byggelånsrenter som blir 
aktivert, senere kommer til fradrag ved gevinst-/tapsoppgjør ved realisasjon, eventuelt gjennom 
avskrivning. Etter direktoratets syn må det være helt klart at omtalen bare gjelder for driftsmidler 
- ikke for varer. 
 
Innsender har også påberopt to Høyesterettsdommer, inntatt i hhv. Rt. 1933 side 129 og Rt. 1935 
side 881, som omhandler spørsmålet om aktivering eller direkte fradragsføring av renter i 
byggetiden/byggelånsrenter. Begge sakene gjelder rente ved oppføring av bygg/anlegg som var å 
anse som driftsmiddel i selskapenes virksomhet. Dommene kan derfor ikke sees å støtte opp 
under innsenders oppfatning om at også byggelånsrenter ved produksjon av varer skal kunne 
aktiveres som varekostnad. 
 
Når Zimmer i Lærebok i Skatterett, 6. utg. side 212 omtaler byggelånsrenter og aktiveringsrett, 
slik innsender viser til, skjer det under henvisning til høyesterettsdommen fra 1933 som er nevnt i 
avsnittet over, og under henvisning til skatteloven § 6-40 åttende ledd som bare gjelder for 
driftsmidler. Omtalen synes derfor ikke å ha relevans til spørsmålet om aktivering av 
byggelånsrenter ved vareproduksjon. (Det skal bemerkes at Zimmer i senere utgave av Lærebok i 
Skatterett, 7. utg. side 222, i omtalen av byggelånsrenter og aktiveringsrett har utelatt 
henvisningen til høyesterettsdommen fra 1933.) 
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Innsender viser også til forskjellige utgaver av Lignings-ABC; 1981 side 332, 1990 side 601 og 
1999 side 794. Uttalelsene i de to første utgavene av Lignings-ABC er generelle og knytter seg 
ikke direkte til verken driftsmidler eller varer. Av Lignings-ABC 1999 side 794 fremgår 
imidlertid at det bare er driftsmidler man har ment å omtale: 
 
"Renter av gjeld som påhviler byggherre under byggingen, er fradragsberettiget. Rentebeløpet 
kan tillegges byggets kostpris eller utgiftsføres etter skattyterens valg, uavhengig av 
behandlingen i regnskapet. Det samme gjelder ved tilvirkning av andre driftsmidler". 
(understreket her) 
 
I Lignings-ABC 2013/14 side 1061 er formuleringen "Det samme gjelder ved tilvirkning av 
andre driftsmidler", videreført. 
 
Sentralskattekontoret for storbedrifter (SFS) hadde i 1996 en sak som gjaldt periodisering av 
indirekte kostnader ved prosjekter under utførelse (vareproduksjon), se Utv. 1996 side 210. Saken 
ble vurdert i forhold til skatteloven av 1911 § 50 annet ledd bokstav a tredje avsnitt som tilsvarer 
gjeldende skattelov § 14-5 tredje ledd. SFS antok under henvisning til forarbeidene, at også de 
fordelbare indirekte kostnadene som var belastet prosjektene, skulle tas med i skattemessig verdi. 
Ved senere behandling i ligningsnemnda la flertallet til grunn at lovteksten måtte gå foran 
forarbeidene, slik at fordelbare indirekte kostnader ikke skulle medtas ved den skattemessige 
verdsettelsen. Det ble m.a.o. lagt til grunn at bestemmelsens ordlyd som spesifikt angir hvilke 
kostnader som skal aktiveres, er uttømmende og ikke åpner for andre typer kostnader. 
 
Ot.prp. nr. 26 (2005-2006) pkt. 6.5 omtaler reglene om skattemessig aktiveringsplikt eller 
fradragsrett for kostnader med tilknytning til erverv eller vedlikehold av eiendeler. Under pkt. 
6.5.1.2 E Sammenfatning, oppsummeres bl.a.: 
 
"Gjennomgangen av gjeldende rett om betydningen av skatteloven § 14-4 annet ledd for 
spørsmålet om ellers fradragsberettigede kostnader med tilknytning til erverv og vedlikehold av 
eiendeler skal aktiveres som kostpris eller fradragsføres direkte, viser i hovedsak følgende: 
 
•   Fradragsberettigede renter og finansieringskostnader ved egentilvirkning av driftsmidler kan  
     fradragsføres eller aktiveres uavhengig av regnskapsreglene. 
 
•   Fradragsberettigede finansieringskostnader ved egentilvirkning av varer skal fradragsføres  
     uavhengig av regnskapsreglene……." (understreket her) 
 
Vi har i det ovenstående pekt på at det gjelder forskjellige regler for gjenstander som tilvirkes til 
bruk som driftsmidler i virksomheten, og gjenstander som tilvirkes for salg (vare). Vi har vist at 
tidspunktet for fradragsføring av kostnader kan være forskjellig avhengig av om det som 
produseres er driftsmidler eller varer, og at dette gjelder selv om det produserte er gjenstander av 
samme art, f.eks. bygg for salg (vare) og bygg for egen bruk i virksomhet (driftsmiddel). Vi har 
ikke funnet grunnlag for at det er utviklet en praksis som gir generell aktiveringsrett for 
byggelånsrenter. 
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Skattedirektoratet er på bakgrunn av ovenstående kommet til at byggelånsrenter ved oppføring av 
boliger for salg, ikke kan aktiveres etter skattyters valg. Rentene er gjenstand for direkte 
fradragsføring etter hovedregelen i skatteloven § 14-2 annet ledd. 
 
Med det resultatet vi er kommet til bortfaller spørsmålet om aktiveringsrett for renter som knytter 
seg til finansiering av tomtegrunn. 
 
Konklusjon 
 
Selskapets byggelånsrenter knyttet til oppføring av boliger for salg, kan ikke aktiveres, men skal 
fradragsføres direkte, jf. skatteloven § 14-2 annet ledd.
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Forskriftsendringer 
 
 
SkN 14-125 Endring i SKDs forskrift til skatteloven – fordel 
firmabil 
                                                                                       
Forskrift om endring i forskrift fastsatt av Skattedirektoratet til utfylling og gjennomføring 
mv. av skatteloven av 20. mars 1999 nr. 14 
 
Hjemmel: Fastsatt av Skattedirektoratet 31. oktober 2014 med hjemmel i lov 26. mars 1999 nr. 
14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven) § 5-13, jf. forskrift 19. november 1999 nr. 1158 til 
utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14 § 5-13-8.  
 

I 
 
I forskrift 22. november 1999 nr. 1160 fastsatt av Skattedirektoratet til utfylling og 
gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14 gjøres følgende endring: 
  
 
§ 5-13-1 endres ved at «280 100» erstattes med «286 000». 
 

II 
 
Endringen under I trer i kraft straks med virkning fra og med inntektsåret 2015. 
 
 
 
SkN 14-126 Endring i SKDs forskrift til skatteloven – 
lavskatteland 
                                                                                       
Forskrift om endring i forskrift fastsatt av Skattedirektoratet til utfylling og gjennomføring 
mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14 
 
Hjemmel: Fastsatt av Skattedirektoratet 1. oktober 2014 med hjemmel i lov 26. mars 1999 nr. 14 
om skatt av formue og inntekt (skatteloven) § 10-80 og forskrift 19. november 1999 nr. 1158 til 
utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14 § 10-63. 
 

I 
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I forskrift 22. november 1999 nr. 1160 fastsatt av Skattedirektoratet til utfylling og 
gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14 gjøres følgende endring: 
 
§ 10-63 skal lyde: 
 
§ 10-63. Lavskattland 
 
§ 10-63-1. Opplisting av land som skal anses som lavskattland og land som ikke skal anses som 
lavskattland i § 10-63-2 og § 10-63-3 er, med de unntak som følger av bestemmelsene, bindende 
uten nærmere vurdering etter skatteloven § 10-63. Dette gjelder både ved beskatning av inntekt 
og tap på investeringer i lavskattland, jf. skatteloven § 2-38 tredje ledd a, ved NOKUS-
beskatning, jf. skatteloven § 10-60 flg. og ved beregning av kreditfradrag, jf. skatteloven § 16-21 
første ledd bokstav a. 
 
§ 10-63-2. Følgende land anses som lavskattland: 
Andorra 
Anguilla 
Bahamas 
Bahrain, med unntak for selskap som er skattepliktig for aktiviteter i oljesektoren 
Bermuda 
BES Islands (Bonaire, St. Eustatius og Saba) 
Caymanøyene 
De forente arabiske emirater 
Hongkong 
Isle of Man 
Jomfruøyene (amerikanske) 
Jomfruøyene (britiske) 
Kanaløyene (Jersey, Guernsey, Lihou, Jethou, Herm, Alderney, Great Sark, Little Sark og 
Brecqhou) 
Kosovo 
Liberia 
Macao 
Marshalløyene 
Maldivene 
Mauritius 
Mikronesia 
Moldova 
Monaco 
Montenegro 
Nauru 
Oman 
Paraguay 
Palau (Belau) 
Qatar 
San-Barthélemy (Saint Barts, Saint Barth) 
Saudi-Arabia 
Serbia 

98 
 



Skattenytt nr. 10/2014 

St. Kitts og Nevis 
St. Vincent og Grenadinene 
Usbekistan 
Vanuatu. 
 
§ 10-63-3. 
(1) Landene nedenfor anses ikke som lavskattland, med unntak for selskap som beskattes med 
redusert sats, som fritas for skatteplikt gjennom ulike incentivordninger eller som på annen måte 
fritas for beskatning: 
Australia 
Canada 
Chile 
India 
Japan 
Kina 
New Zealand 
Sør-Afrika 
USA. 
(2) Opplistingen av land som ikke anses som lavskattland i denne paragraf er likevel ikke 
bindende uten nærmere vurdering, jf. § 10-63-1, hvis selskapets inntekt i dette landet 
hovedsakelig er inntekt som nevnt i skatteloven § 2-38 annet ledd som er skattefri, og inntekten 
skriver seg fra investering i lavskattland. 
(3) Første ledd gjelder ikke ved avgjørelsen av om «annen selvstendig innretning eller 
formuesmasse» som nevnt i skatteloven § 10-60 annet punktum, skal anses hjemmehørende i et 
lavskattland eller ikke. 
 

II 
 
Endringen trer i kraft straks med virkning fra og med 1. januar 2015 for beskatning av inntekt og 
tap på investeringer i lavskattland, jf. skatteloven § 2-38, for NOKUS-beskatning, jf. skatteloven 
§ 10-63 og ved beregning av kreditfradrag, jf. skatteloven § 16-21. 
 
 
 
SkN 14-127 Forskrift om endring i samleforskrift om 
tredjeparters opplysningsplikt 
                                                                                       
Forskrift om endring i samleforskrift om tredjeparters opplysningsplikt 
 
Hjemmel: Fastsatt av Skattedirektoratet 1. oktober 2014 med hjemmel i lov 13. juni 1980 nr. 24 
om ligningsforvaltning (ligningsloven) § 5-2, jf. § 5-12 og delegeringsvedtak 8. august 2013 nr. 
960.  
 

I 
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I samleforskrift 17. september 2013 nr. 1092 om tredjeparters opplysningsplikt gjøres 
følgende endringer: 
 
 § 5-2-4 skal lyde: 
 
§ 5-2-4. Reiseutgifter som refunderes i samsvar med fremlagt kvittering eller annet bilag som 
tilfredsstiller kravene i forskrift 1. desember 2004 nr. 1558 om bokføring kapittel 5 skal ikke 
lønnsinnberettes når utbetalingen bare dekker mottakerens tjenesteutgifter. 
 
Som utgiftsrefusjon regnes også godtgjørelse til dekning av reiseutgifter når offentlig 
kommunikasjonsmiddel er benyttet, og mottakeren leverer underskrevet reiseregning som angir 
hvilket kommunikasjonsmiddel som er benyttet og billettpris på strekningen. Det må kunne 
ettervises at reisen er foretatt. 
 
Som utgiftsrefusjon regnes videre dekning av diverse småutgifter uten bilag som utgifter til 
bompassering, parkometer o.l. når disse kan anses som nødvendige utgifter i forbindelse med 
arbeidet/oppdraget og utgiftene fremgår av reiseregning. 
 
Reiser foretatt med fly eller tog utover ordinær standard kreves legitimert med kvittering eller 
annen dokumentasjon fra reiseselskap eller togbillett. Billettløse reiser må legitimeres med 
reisebeskrivelse fra reiseselskapet som gir opplysninger om foretatte reiser med angivelse av 
arbeidstakers navn og adresse, tid og sted for avreise og ankomst samt pris. Dersom 
reiseselskapet ikke kan levere en reisebeskrivelse om foretatte reiser må det dokumenteres at 
utgiften er pådratt for gjennomførte reiser eller bestilte reiser som er betalt ved bestilling. 
Refusjon til dekning av utgifter ved kjøp av billettløse reiser i form av kort som gjelder et 
begrenset antall reiser må også legitimeres med faktura fra reiseselskapet. Refusjon til dekning av 
utgifter ved kjøp av billettløse flyreiser i form av kort som gjelder et ubegrenset antall reiser i et 
begrenset tidsrom, Travel Pass og lignende ordninger, må legitimeres med faktura fra 
reiseselskapet og fortløpende reisebeskrivelser over alle foretatte reiser i det tidsrom kortet 
gjelder. Reisebeskrivelsen skal ha et tilsvarende innhold som etter annet punktum med unntak for 
opplysninger om pris. 
 
De fremlagte bilag som tilfredsstiller kravene i forskrift 1. desember 2004 nr. 1558 om bokføring 
kapittel 5 skal vedlegges som bilag til arbeidsgivers regnskaper. 
 
Ved utbetaling av godtgjørelse til dekning av pendleres reiseutgifter ved besøk i hjemmet, kreves 
både beløp og antall slike reiser innberettet. 
 
Når det utbetales godtgjørelse til dekning av pendleres reiseutgifter som nevnt i foregående ledd, 
skal satsene, antall kilometer, utbetalt godtgjørelse, samt at det gjelder besøksreiser, oppgis. 
 
Ved refusjon eller utbetaling av godtgjørelse til dekning av stortingsrepresentanters reiseutgifter 
ved reiser til og fra hjemmet, kreves både beløp og antall slike reiser innberettet, herunder 
utbetalt bilgodtgjørelse og antall kilometer. 
 
§ 5-2-5 første punktum skal lyde: 
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§ 5-2-5. Når arbeidsgiver gir utgiftsgodtgjørelse, jf. skatteloven § 5-11, for utgifter til overnatting 
og kost i samsvar med fremlagte bilag som tilfredsstiller kravene i forskrift 1. desember 2004 nr. 
1558 om bokføring kapittel 5, skal bare antall fraværsdøgn for pendlere lønnsinnberettes. 
 

II 
 
Endringene trer i kraft straks med virkning for oppgaver som skal leveres for inntektsåret 2014. 
 
 
 
SkN 14-128 Endring i skattebetalingsforskriften 
                                                                                       
Forskrift om endring i forskrift til utfylling og gjennomføring mv. av skattebetalingsloven 
(skattebetalingsforskriften) 
 
Hjemmel: Fastsatt av Skattedirektoratet 1. oktober 2014 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 67 
om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav (skattebetalingsloven) § 5-6, jf. forskrift 21. 
desember 2007 nr. 1766 til utfylling og gjennomføring mv. av skattebetalingsloven 
(skattebetalingsforskriften) kapittel 4, 5, 6 og 7. 
 

I 
 
I forskrift 21. desember 2007 nr. 1766 til utfylling og gjennomføring mv. av 
skattebetalingsloven (skattebetalingsforskriften) gjøres følgende endring: 
 
§ 5-6-13 annet ledd skal lyde: 
 
(2) Dersom utbetalingen skjer før utgiften pådras, kan forskuddstrekk bare unnlates dersom 
arbeidstakeren før utbetalingen har levert et anslag over størrelsen og arten av de forventede 
utgiftene. Etter at utgiftene er pådratt må arbeidstakeren snarest, og senest innen en måned, levere 
endelig oppgave til arbeidsgiveren slik som fastsatt i første ledd. Kvitteringer eller andre bilag 
som nevnt i § 5-6-11 skal følge som vedlegg til oppgaven. Viser oppgaven et mindre beløp enn 
det utbetalte, skal forskuddstrekket gjennomføres i hele godtgjørelsen med mindre det skjer et 
oppgjør med arbeidsgiveren eller utgiftsgodtgjørelsen splittes opp etter § 5-6-14. 
 

II 
 
Endringen trer i kraft med virkning fra 1. juli 2014. 
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