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Priser UTV-heftene 2013
Abonnentprisen for Utvalgsheftene
for 2013 vil bli kr 1750,–
Dersom du er abonnent
vil du motta faktura.
Ønsker du å bli abonnent ta kontakt
med Ligningsutvalget på hjemmesiden
www.utvalget.no
Der finner du også opplysninger om
elektronisk varsling
av nye dommer.

Lederen har ordet

Samarbeid mellom
skatteetat og politi

S

kattekrim representerer en fare for velferdssamfunnet. Svart økonomi svekker
styringsgrunnlaget for offentlige myndigheter,
undergraver seriøse aktører og medfører etter
omstendighetene betydelige skadevirkninger
også for de involverte. Ligningsloven og merverdiavgiftsloven bygger i utgangspunktet på
at skatte- og merverdiavgiftspliktige ukrevet
skal levere oppgaver over egne forhold gjennom
selvangivelse/selvdeklarering. Praksis viser imidlertid at det er behov for kontrolltiltak. Finansdepartementet fremla 22. juni 2012 forslag til
nye kontrollbestemmelser og innføring av en
ordning med personalliste (arbeidsgivere innen
restaurant/serveringsvirksomhet, frisørvirksomhet/skjønnhetspleie og bilpleie/bilverksted må
føre daglig oversikt over hvilke personer som til
enhver tid er på jobb). Proposisjonen bygger på
Skatteunndragelsesutvalgets utredning fra 2009.
For Stortinget blir en av utfordringene å balansere behovet for kontroll mot byrden ved administrative rutiner og behovet for personvern.
Når skattekrimsaker avdekkes, krever oppfølgningen i praksis både skattefaglig og etterforsknings-/påtalekompetanse. I dag er disse
funksjonene fordelt mellom skatteetaten og politiet. Samarbeidet mellom dem organiseres på
ulike måter. Eksemplene varierer fra formaliserte
ordninger som bistandsrevisorer fra skatteetaten

som arbeider for politiet, til mer uformelle kontakter. Politiet og skatteetaten har utarbeidet en
avtale som regulerer prinsippene for samarbeid.
Utfordringen for både den private og offentlige
side er at det mangler en gjennomgripende gjennomgang av de ulike regelverk som samarbeidet
utføres innenfor rammen av. Hvordan skal politiets og skatteetatens taushetsplikt håndteres
under samarbeidet? Har private rett til innsyn
i kommunikasjonen mellom politiet og etaten?
Hvordan skal reglene om selvinkriminering
forstås når skatteetaten ber om informasjon fra
skattyter etter å ha innledet et samarbeid med
politiet? Etc.
Sverige har opprettet en egen Ekobrottsmyndighet hvor den nødvendige tverrfaglige kompetanse er samlet (www.ekobrottsmyndigheten.
se). I Norge har vi Økokrim, men mangler nødvendige avklaringer for oppfølgningen av det
store flertallet av saker som håndteres av skatteetaten og politiet for øvrig. Om vi trenger generelle ordninger etter mønster av den svenske
Ecobrottsmyndighet, må utredes nærmere før
spørsmålet kan besvares. Men på dette feltet har
uansett både private og offentlige interesser behov for at prinsippene for samarbeidet mellom
politiet og skatteetaten utvides med avklaringer
av hvordan de ulike regelverk skal tilpasses et
løpende samarbeid.
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Hakuna Matata

i Tanzania?
Reisebrev fra Britt Inger Ileby

Hakuna Matata betyr «ingen problem» på Swahili.
Det er dette gjengen fra Skatteetaten på sikt vil få til gjennom samarbeidet med landet.
Men foreløpig er det masse som står igjen. Les reisebrevet her.

D

a nærmer det seg slutten på arbeidet
her i Dar es Salaam for denne gang. Vi
som jobber for Skatt for utvikling i Tanzania ønsker å dele litt av våre opplevelser fra oppholdet de siste to ukene.
Den første uken jobbet vi på et av de lokale skattekontorene, sammen med revisorer som kontrollerer
store selskaper. Her holdt vi blant annet et foredrag
om Transfer Pricing, og det var tydelig at transfer
pricing-tankegangen som følger av OECD sine retningslinjer ikke var særlig kjent for mange. Tilhørerne var meget interesserte, og stilte en rekke gode
spørsmål. Vi tror det var en spennende og kjekk dag
både for dem og oss!
Vi ser ellers at effekten av anvendelse av beslektede selskaper og internprisning gir samme effekter
her som i Norge. Fortjeneste blir, ved hjelp av ulike
metoder, flyttet ut fra skattlegging i Tanzania til et

lavskattland. Argumentasjonen er kanskje annerledes her enn i Norge, men effekten er det samme:
lav skattbar fortjeneste. For et land som Tanzania
rammer dette ekstra hardt. Storkapitalens grådighet
kjenner ingen grenser!

Cashewnøtter og olje
Vi fikk også presentert noen nye saker innen forsikring, cashewnøtt- og oljeservicebransjen. Det er en
rekke nye bransjer som vi må sette oss inn i på kort
tid. Det er både utfordrende og interessant.
Andre uken arbeidet vi med Large Taxpayers
Departement. Her fortsatte vi med de sakene innen
gass- og gruvedrift som vi begynte på i september.
Også i Tanzania har de problemer med å få inn korrekt informasjon i rett tid fra skattyter…
En annen oppgave denne gang var å gi ambassaden en tilbakemelding om en lovendring som
tar sikte på å skattlegge aksjetransaksjoner mellom
utenlandske holdingselskaper med underliggende
eiendeler i Tanzania. Slike eiendeler kan være gruver, olje- og gasslisenser. Slike transaksjoner har vakt
stor debatt i Tanzania. Lovgiver forsøker nå å tette
dette smutthullet gjennom en lovendring. I Norge
er det helt utenkelig å skattlegge transaksjoner som
finner sted mellom selskaper utenfor Norge, men
her har de altså lovgivning på plass.

Hjemme hos ambassadøren
Bildet viser teamet sammen med Ingunn Klepsvik, ambassdøren til
Tanzania. Fra venstre: Jon Arne Rørosgaard, May Lise Persen Lerang,
ambassadør Ingunn Klepsvik, Britt Inger Ileby, Anne Sophie Beichmann
og Henning Risøy.
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Sist uke ble vi invitert hjem til ambassadøren en
kveld. Der var også en norsk delegasjon som jobber
innenfor programmet Olje for utvikling. Vi hadde

Man kan ikke klage på utsikten...

mange både interessante og lærerike diskusjoner.
Programmene har en god del overlappende interesser, så det er viktig å vite om hverandre og hva som
skjer også utenfor egen «boble».

Svipptur til krydderøya
Det er begrenset hva vi kan fylle helgene med her
i Dar. Men det finnes jo andre spennende reisemål
like i nærheten, så derfor bestemte vi oss for å ta en
helgetur til Zanzibar. Det ligger knapt to timer unna
med hurtigbåt. I likhet med Mainland Tanzania er
kontrastene store, også på Zanzibar. På nord- og østkysten av øya ligger luksushoteller vi bare kan drømme om, hvor rike vestlige turister trygt skjermet kan
nyte sol, strand og sjø. For øyas øvrige innbyggere er
tilværelsen atskillig mer nøktern. Arbeidsledigheten
er høy (noen sier rundt 80%), og det er ikke mange
velferdstiltak å støtte seg på.
Mange arbeider nok også på minstelønn, rundt
450 NOK måneden. På veien fra havna og fram
til hotellet vi bodde på, kjørte vi forbi typiske boliger og landsbyer. De enkleste husene er noen enkle
plankeskur eller stablet opp av korallstein, mens de
flotteste er enkle murhus med bølgeblikktak. De
færreste har innlagt vann eller strøm, så på kveldstid
er det ganske mørkt. Dagliglivet foregår utendørs, så
langs veien går husdyr, høner, unger og voksne bare
centimetre fra passerende biler. Vi sitter med hjertet
i halsen og håper det går bra.
Zanzibar er fargerik, og vel verdt et besøk. Vi
hadde en fin helg, og var også så heldige å få med
oss solnedgangen lørdag kveld. Et flott syn!

Africa time og fleksibilitet
Det å jobbe i Afrika er utfordrende, og vi opplever
at avtaler og beskjeder ikke alltid kommer frem til
dem vi skal møte. Vi må være temmelig fleksible og
ta ting på sparket! Her gjelder i sannhet PIN-koden,
prinsippet om å være Profesjonelle, Innovative og
Nytenkende!
Vi er her nede to uker av gangen. Vi nyter varme, fine kvelder i hotellets hage, godt innsmurt i
myggmiddel. Den afrikanske solen ser vi stort sett
gjennom vinduet, unntatt i helgene. Inne er det ofte
kjølig, og ute 30 grader pluss.
Snart legger vi ut på vår 20 timers reise mot nord.
Tro det eller ei; det skal bli godt å komme hjem! Det
er ingen tegn til førjulstid her nede. Kampen for tilværelsen er nok den samme uavhengig av høytider
for de som ikke har så mye.
Prosjektet Skatt for utvikling har som formål å
øke skatteinntektene, spesielt fra de store virksomhetene, slik at Tanzania på lengre sikt ikke lenger
trenger økonomisk bistand fra andre land.
På kortere sikt skal ekspertgruppen bistå med
hjelp til å avslutte bokettersyn som allerede er utført, men hvor TRA ikke har konkludert på alle problemstillingene.
Denne artikkelen har også stått på Skattenett. Vi
takker Britt Inger Ileby for at vi fikk bruke den og
ønsker dem lykke til i dette flotte arbeidet.
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Skatteklagenemnda for utenlandssaker

med fokus på
internasjonal skatterett
Skatteklagenemnda for utenlandssaker behandler saker som gjelder skattytere som lignes
ved Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU) i Stavanger.
Nemnda er dermed den eneste av skatteklagenemndene som utelukkende behandler skattytere
som er skattemessig bosatt i utlandet.
Av Kristin Bruun, protokollfører for skatteklagenemnda

S

katteklagenemnda er en av de særskilte skatteklagenemndene som utnevnes av Finansdepartementet etter ligningsloven § 2-2 punkt 2. Medlemmene utnevnes i perioder på fire år, og i år begynte en
ny periode for medlemmene i nemnda.
I de fem siste årene har Skatteklagenemnda for utenlandssaker blitt ledet av Arthur Brudvik som er førsteamanuensis i rettsvitenskap ved Norges Handelshøyskole.
Nemnda består videre av nestleder Benn Folkvord, Inge-

bjørg Vamråk Dobrovolskis, Solfrid Waula og Stig Øye.
Det er i tillegg tre varamedlemmer.
Skatteklagenemnda har faste møter i løpet av året hvor
de behandler og vedtar alle sakene. Dette er i likhet med
nemndene til de to andre sentralskattekontorene. Det vil
ved utgangen av 2012 ha vært avholdt ni møter i Skatteklagenemnda for utenlandssaker.
I forkant av nemndsmøtene utarbeider skattekontoret
et utkast til nemndsvedtak og sender dette til nemnds-

Bakerste rad fra venstre: Benn Folkvord, Solfrid Waula, Ingebjørg Dobrovolskis.
Fremste rad fra venstre: Stig Øye og leder av nemnda Arthur J. Brudvik.
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Fra venstre: Direktør (SFU) Kate Elin Wilhelmsen,
Ingebjørg Dobrovolskis, Benn Folkvord, Solfrid Waula, Stig Øye
og leder av nemnda Arthur J. Brudvik.

medlemmene. Skattekontoret sender også automatisk ut
utkast til nemndsvedtak til skattyter før det sendes nemnda i de tilfellene hvor skattyters klage ikke blir fullt ut tatt
til følge.
Sentralskattekontoret er i nemndsmøtene representert
ved kontorets direktør, Kate Elin Wilhelmsen. Den enkelte saksbehandler er som hovedregel også tilstede i nemndsmøtene og gir en kort presentasjon av saken for nemnda.
Det administrative arbeidet rundt nemnda utføres av
en protokollfører, som fungerer som kontaktperson mellom nemnda og skattekontoret.
Nemnda har hittil i år truffet hele 84 vedtak fordelt på
ulike fagområder fra de fire forskjellige avdelingene ved
sentralskattekontoret. Dette betyr at nemnda behandler
saker som gjelder en rekke forskjellige skattytergrupper
herunder arbeidstakere, selvstendig næringsdrivende og
utenlandske selskap, så vel som artister og utenlandske
aksjonærer.
Felles for alle sakene er likevel at de alle gjelder utenlandske skattytere med aktivitet i Norge eller på den
norske kontinentalsokkel. Internasjonal skatterett utgjør
derfor en viktig del av det faglige innholdet i vedtakene.
Nemnda behandler eksempelvis saker om internprising,

Fra venstre: Leder Arthur J. Brudvik, protokollfører Kristin Bruun.

Fra venstre: Ingebjørg Dobrovolskis, Benn Folkvord og Solfrid Waula.

skatteplikt og allokering av fortjeneste til et fast driftssted
som et utenlandsk selskap har i Norge i henhold til skatteavtalen mellom Norge og skattyters hjemland.
Nytt for året er at vedtak truffet av Skatteklagenemnda
for utenlandssaker publiseres på Lovdata. Foreløpig er det
publisert vedtak fra og med 2011. Sentralskattekontoret publiserer i tillegg årlig en presentasjon av utvalgte
saker behandlet av nemnda. En gjennomgang av saker
behandlet av skatteklagenemnda i 2011 ble gitt i Skatterett nr. 2 i 2012, ført i pennen av Andreas Mariero
som er leder for avdeling fagstab ved sentralskattekontoret.
Oversikt over nemndas medlemmer er gitt her:

Skatteklagenemnda for utenlandssaker 2012–2015
Navn

Tittel

Arbeidsgiver

Verv

Brudvik, Arthur J.

førsteamanuensis

Norges Handelshøyskole

Leder

Folkvord, Benn

førsteamanuensis

Universitetet i Stavanger

Nestleder

Waula, Solfrid

bedriftsrådgiver

Økonomiplan AS

Medlem

Øye, Stig

statsaut. revisor

selvstendig næringsdrivende

Medlem

Dobrovolskis, Ingebjørg Vamråk

stipendiat

Norges Handelshøyskole

Medlem

Haugland, Helene

advokat

Advokatfirma Bull ANS

Varamedlem

Sagvaag, Arnt

statsaut. revisor

Sagvaag Revisjon AS

Varamedlem

Svaboe, Frode

statsaut. revisor

SVAL Revisjon og Rådgivning AS

Varamedlem
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…veien fra domsavsigelse
til publisering
av Roald Haugland

Utv-heftene står sirlig oppstilt i reoler på alle landets skattekontor, det samme gjelder
advokatkontorer og hos revisorer og regnskapsførere. Ser vi nærmere etter er de eldste
utgavene over 90 år gamle. Med andre ord: det finnes ingen større samling innen
skatteområdet. Det ligger mye arbeid og mange prosesser bak hvert hefte.
Vi fikk Roald Haugland til å fortelle oss om dette:

D

e fleste i etaten ser nok på Utv i første
rekke som en publikasjon hvor alle relevante dommer er å finne, og det er også
korrekt at kjerneoppgaven for Utv er å publisere alle
rettsavgjørelser som gjelder skatt, mva, arbeidsgiveravgift og eiendomsskatt.
Også enkelte avgjørelser om arveavgift, skattetrekksansvar, strafferett og sivilprosess tas inn i heftet, særlig hvis de er avsagt av Høyesterett eller redaksjonen finner at de har prinsipiell betydning for
ansatte i skatteetaten og/eller for rådgivermiljøet
som jobber med skatte- og avgiftsrett.
På vårt sentrale område (skatt og mva) har vi som
målsetning å være mest mulig komplett, selv om det
nok kan skje at en avgjørelse går «hus forbi» også
her.
I tillegg tas også Skattedirektoratets meldinger
inn og videre uttalelser fra Finansdepartementet og
Skattedirektoratet, samt årlige artikler om ligningsbehandlingen ved Sentralskattekontoret for storbedrifter (SFS), Skatt øst og Sivilombudsmannens
saksbehandling.
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Også artikler om skatte- og avgiftsmessige tema
tas hyppig inn og her er det fritt frem for alle å sende inn sine bidrag, som honorerer med kr 150 pr.
side. For å komme inn må imidlertid artiklene først
godkjennes av Redaksjonsrådet, som i tillegg til
redaksjonen, (redaktør Kai Arntzen og redaksjonsmedarbeider Roald Haugland) inkluderer solid fagkompetanse i form av advokatene Hugo Matre og

Mye skattesnusk som er avdekket er lagret i Ligningsutvalgets hyller.
Enkelte ble også frikjent.

Kai Arntzen er redaktør for Utv-heftene.

Jan Syvertsen, samt spesialutreder Kristian Kvamme
i SKD.
Hvordan innhentes så dommene – og hvordan
foregår produksjonsprosessen frem til et ferdig Utvhefte ?
Det er redaksjonsmedarbeider som har ansvaret
for innhenting av dommer, og disse kommer vanligvis fra følgende hovedkilder:

ders oppgave å sørge for at ikke en dom kommer
med flere ganger i Utv.
Av den grunn blir alle dommer listeført og fulgt
opp og domstolene blir også jevnlig kontaktet for å
høre om en dom er blitt anket til høyere instans. To
ganger i året inneholder også Utv bakerst i heftet en
tabellarisk oversikt over hvordan det har gått med
tidligere avgjørelser, for eksempel om en anke til Hr.
er kommet gjennom «nåløyet» i ankeutvalget. Slike
tabeller står alltid i Utv-hefte nr. 5 og 10.
De innhentede dommene blir så jevnlig (vanligvis
hver 2. uke) oversendt Bodoni forlag, som trykker
Utv og legger det ut på nettet. Da blir dommene
lagt ut i fulltekst i nett-utgaven av Utv sammen med
et kort, stikkordmessig innhold av hva dommen
omhandler.
Hr.dommer eller andre prinsippielle avgjørelser
fra lavere instanser blir oversendt fortløpende, slik
at de tidligst mulig kan bli lagt ut på nettet.
Bodoni legger også dommene inn i den produksjonsbasen på nettet som redaksjonen benytter under produksjonen av heftet, og ved dato for produksjonsstart, blir alle dommer lagt inn i denne.
De dommer som ikke er innhentet i elektronisk
versjon, må da scannes inn i denne basen av Bodoni
v/Espen Visnes, som er Utv sin faste kontaktperson
i produksjonen av heftene.
Deretter er det redaktørens jobb å redigere/forkorte dommene, samt skrive de ingressene som alltid står foran dommen i Utv-heftet. Når dette arbeidet er utført, foretas det en såkalt typografering på

• blir innsendt fra medarbeidere i Skatteetaten,
vanligvis ansatte ved Nemnds- og rettsseksjonene
i regionene
• blir innsendt fra Gyldendal Rettsdata, som Utv
har en avtale om oversendelse med
• blir innhentet fra etatens postsystem (Elark) via
søk i Rettssaksregisteret
• blir innhentet fra Lovdata etter søk der
• blir oversendt direkte fra domstolene
I tillegg skjer det også at advokater sender inn en
dom de selv har vært involvert i, vanligvis som prosessfullmektig. Ofte kommer dommene fra mange
kilder samtidig, og det blir da redaksjonsmedarbei-

Redaksjonsmedarbeider Roald Haugland
under arbeid med et av heftene.
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Espen Visnes i arbeid med Utv-hefte nr. 9 for 2012.

Bodoni ved at dommene legges inn i den versjon de
til sist fremstår som i heftene (men ikke som i gamle
dager…). Etter dette må heftet korrekturleses av undertegnede for «scanne-feil» og andre feil i teksten
som måtte ha oppstått under produksjonen så langt.
Dette er en relativt arbeidskrevende oppgave, siden
alle dommer må gjennomleses med kritisk blikk og
sammenholdes med originalen fra domstolen (på

papir), og deretter blir ev. feil rettet opp i produksjonsbasen.
Etter at 1. korrekturrunde er overstått, blir register utarbeidet av redaktøren, og 2. korrekturrunde
og arbeidet med dette blir da oftest ferdig omtrent
samtidig.
2. korrekturrunde innebærer for øvrig kun å kontrollere at de feil som ble rettet i 1. runde virkelig er
blitt rettet opp, men det kan selvsagt skje at enkelte
feil først oppdages i denne runden. Det kan vel ikke
ses bort fra at enkelte feil ikke blir oppdaget i noen
av rundene, men målsetningen er at slike skal være
så få som absolutt mulig…
Når dette arbeidet er unnagjort, er det stort sett
Bodoni som står for resten av produksjonen av
det endelige heftet. Dette innebærer å legge det ut
på nettet, noe som vanligvis skjer flere uker før det
fysiske heftet er blitt trykket og utsendt pr. post. Da
hele produksjonsprosessen av et Utv-hefte vanligvis
tar ca. 8 uker fra oppstartsdato til endelig postutsendelse, bør den som søker etter en relativt fersk
domsavgjørelse først prøve et søk i nett-utgaven av
Utv.

Glimt fra tykkeriet
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Bistandsrevisorordningen
Bistandsrevisorordningen kom til i 1997 som et samarbeidsprosjekt
mellom skatteetaten og politiet.
Artikkelforfatteren utgjør bistandsrevisorteamet i Bergen,
og har blitt bedt om å skrive litt om hva bistandsrevisorordningen innebærer.
Av Anne Kristin Meyer

B

istandsrevisorene fungerer som et bindeledd
mellom politiet og skatteetaten, og skal sikre
at etterforskningen av skatte- og avgiftssaker
fungerer på best mulig måte. I Skatt vest har vi fire stillinger som bistandrevisorer, hvorav tre stillinger er plassert i Bergen, mens én stilling er plassert i Stavanger.
Trond og Tom har lang fartstid i etaten som spesialrevisorer. Anne Kristin har bakgrunn som seniorskattejurist. Bistandsrevisorstillingen er i utgangspunktet et 3års engasjement. I Skatt vest er Trond og Anne Kristin
organisatorisk knyttet til Kontroll- og rettsanvendelse,
mens Tom er knyttet til Skattekrim. Bistandsrevisorteamet representerer et faglig sterkt team, og både politi
og skatteetaten har god nytte av denne kompetansen.
Vi disponerer egne kontorer hos politiet, og tilbringer
hovedsaklig arbeidsdagen ved økonomiavsnittet på Bergen sentrum politistasjon. Vi har i tillegg mobile kontorer, slik at vi er koblet opp mot datasystemene både i
skatteetaten og politiet.

Vår primære arbeidsoppgave er å bistå politiet, hovedsaklig ved å jobbe med saker som er anmeldt av Skatt
vest. Arbeidsområdet til bistandsrevisorene ligger særlig
innenfor områdene skatt, avgift, regnskap, revisjon og
strafferett. Politiet kan også benytte seg av bistandsrevisorenes kompetanse i andre saker som er av interesse for
skatteetaten, f.eks. i etterforskning av konkurs- og trygdesvindelsaker.
Bistandsrevisorene har begrenset politimyndighet,
hvilket innebærer at vi kan ta aktivt del i etterforskningen av saker, utarbeide rapporter, foreta avhør og delta
ved ransaking og beslag. I forbindelse med store sakskomplekser/aksjoner brukes bistandsrevisor ofte til gjennomgang av dokument- og databeslag. Vår rolle i etterforskingen av medfører at vi stadig må møte som vitner
når sakene skal iretteføres for domstolene.
En annen viktig oppgave til bistandsrevisorene er å
kvalitetssikre anmeldelsene fra Skatt vest. De som arbeider med anmeldelser hos Skatt vest, tar også ofte kontakt
med bistandsrevisorene før anmeldelsene ferdigstilles.
På denne måten kan bistandsrevisorene være en faglig
diskusjonspartner forut for en eventuell anmeldelse fra
Skatt vest.
Her hos politiet har vi hektiske dager. Arbeidsdagene
er varierte og utfordrende. Vi trives med arbeidsoppgavene og mener at både politi og skatteetaten har god
nytte av det arbeidet vi gjør.
Bistandsrevisorenes kontaktinfo fremgår på Skattenett
– ta gjerne kontakt!
Trond Hovland til venstre på bildet, Anne Kristin Meyer i midten og
Tom Dalstø til høyre. Fotografen er Frode Midtkandal.
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