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Vinklinger
■ Blikk for evt. domstolsprøvning under 

forvaltningsbehandlingen
■ Skal man anlegge sak?
■ På hvilket stadium bør sak anlegges?
■ Forlik
■ Rettens sammensetning, vitner
■ Hva skal og kan prøves av retten?
■ Bevis – avskjæring, dokumentinnsyn
■ Taktikk i retten
■ Disposisjoner og hjelpedokumenter
■ Er statens prosessfullmektiger for nidkjære? 
■ Er domstolene våre egnet til å prøve skattesaker?
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Forvaltningsbehandlingen

3



Innhenting og bearbeiding av faktum 
på skattekontoret

4

 Avklare nødvendig faktum for alternative 
rettslige grunnlag

 Sikre kontradiksjon om faktum
 Bygge på skattyters opplysninger hvis mulig
 Organisering av interne ressurser
 Bruk av eksterne sakkyndige



Blikk for domstolsprøvningen under 
endringssaken
■ Er alle relevante faktiske omstendigheter påberopt?

■ Føre-var-prinsippet – opplysninger/bevis kan bli avskåret 

■ Behøver ikke sende lassevis – men det relevante

■ Opplysninger/bevis avskjæres kun hvis skattyter kan klandres 

■ Kan saken løses tidlig ved en bredere innsats?
■ Parts- og vitneforklaringer

■ Tilby forklaringer – kan bli helt avgjørende i en senere rettssak

■ En times møte kan avklare mer enn måneders brevveksling 

■ Sakkyndige

■ Betenkninger



Domstolsbehandlingen
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Skal man anlegge sak?

■ Har man egentlig en god sak?
■ Vedtaket ikke avgjørende

■ Problem - grundigheten kommer ofte sent

■ Hvor mye står på spill?
■ Økonomisk 

■ Ikke bare skattebeløp og advokathonorar

■ Også forbruk og beslag av interne ressurser

■ Omdømme

■ Ork



■ Kontorvedtak vs. klagevedtak
■ Bortkastede ressurser - kan man forvente annet utfall?

■ I skatteklagenemnda?

■ Kanskje hos skattekontoret selv?

■ Like greit å gå rett på?

■ Bedre med et svakt vedtak enn en «foredlet» klagesak?

■ Har man tilstrekkelig oversikt over saken?
■ Faktum

■ Rettslige vinklinger

■ Er de relevante opplysninger påberopt? 
■ Fare for avskjæring?

På hvilket stadium bør sak anlegges?



Forlik
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 Hvilke saker er egnet for forlik?
• Betydelig prosessrisiko
• Må ikke gjelde et spørsmål som lignings-

myndighetene ønsker å få avklart i domstolene
• Det må ligge til rette for en slags mellomløsning

 Forlik på ulike stadier
 Forlikskompetanse
 Utforming av forliksavtaler

• Sakskostnader
• Offentlighet om forliket



Rettens sammensetning, vitner
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 (Forsterket rett)

 (Rettsoppnevnt sakkyndig)

 (Alminnelige meddommere)

 Fagkyndige meddommere

 Egne sakkyndige vitner

 Saksbehandler som vitne



HVA SKAL OG KAN PRØVES AV RETTEN?



Tvl – den ytre ramme for 
domstolsbehandlingen
■ Skattesaker rammes inn av kombinasjon av 

■ Tvistelovens regler og

■ Domstolsskapte regler for skattesaker

■ Tvl § 11-2. Rettens forhold til partenes prosesshandlinger

■ (1) … Avgjørelsen må ligge innenfor rammen av de påstander partene har 
nedlagt, og retten kan bare bygge på de påstandsgrunnlag som er 
påberopt. Påstandsgrunnlagene er de rettsstiftende faktiske forhold en 
part bygger sin påstand på. 

■ (2) … Retten er ikke bundet av partenes argumentasjon om bevisspørsmål.



■ Mindre problem i skattesaker

■ Staten: 
■ Staten frifinnes.

■ Skattyter: 
■ Skattefastsettelsen for inntektsåret XX oppheves.
■ Ved ny fastsettelse … (hva den skal gå ut på). 

■ Skatteforvaltningsloven § 15-6 – om domsslutning 
■ Enten beløp – hvis det foreligger tilstrekkelige opplysninger
■ Eller hva fastsettingen skal gå ut på 
■ Formelle mangler – henvises til ny behandling

■ Men ulovfestet prinsipp – eks Rt-2009-2323 (Stolt-Nielsen) – HR kunne ikke 
avgjøre et tema som ikke var behandlet av skattekontoret (sentrum for 
livsinteresse)
■ Fastsettingen oppheves
■ Domstolskontroll med forvaltningen - skal ikke opptre som forvaltningsorgan i første 

instans

Den ytre ramme – innenfor påstandene



Innramming av skattesaker

■ Domstolene står fritt ved rettsanvendelsen
■ Rt 2010/1467 (First Securities):

■ (46) For domstolene er det lovligheten av ligningsmyndighetenes – her 
Riksskattenemndas – vedtak som skal prøves. Ved denne prøvingen står 
domstolene fritt i sin rettsanvendelse. Det er således sikker rett at domstolene 
kan opprettholde et ligningsvedtak på et annet rettslig grunnlag enn det 
ligningsmyndighetene har bygget på. 

■ Men – det er vedtaket som prøves – ikke om slutningen/fastsettingen er 
riktig
■ Vedtaket kan bare opprettholdes på grunnlag av samme saksforhold som 

vedtakets slutning bygger på

■ Begrenser hvilke av statens anførsler en dom kan bygge på

■ Skattyters nye opplysninger kan avskjæres



(49) Avgjørende for mitt syn er at når domstolen står fritt til 
å anvende rettsregler på sakens faktum, er det vanskelig å 
begrunne at en skattyter ikke skal kunne fremføre, og få 
behandlet, nye rettslige anførsler knyttet til opplysninger 
som har vært fremlagt for ligningsmyndighetene. Dette må 
i et hvert fall gjelde når det - slik som her - har vært 
redegjort bredt for det faktum som den nye rettslige 
anførselen for domstolen bygger på. Adgangen kan ikke 
begrenses av at det er et stort «sprang» i argumentasjonen. 

Ny rettslig anførsel fra skattyter 
Rt-2014-760 (Terratec)
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(59) Som jeg allerede har nevnt, er utgangspunktet at 
domstolene kan bygge på et annet rettslig grunnlag enn 
skattevedtaket. I Rt-2010-999 First Securities avsnitt 46 uttaler 
førstvoterende at dette er «sikker rett». Forutsetningen er 
imidlertid at domstolene behandler den samme privatrettslige 
disposisjonen som ligningsmyndighetene – domstolene skal ikke 
opptre som ligningsorgan, se avsnitt 51. Av Rt-2008-1510 Reitan 
avsnitt 46 følger at det faktiske grunnlaget for rettens 
lovanvendelse må være påberopt under domstolsbehandlingen.

Ny rettslig anførsel fra staten
HR-2018-2433-A (Yara)
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NÆRMERE OM KRAVET TIL SAMME 
SAKSFORHOLD



Staten forsvarer seg med annet grunnlag
1. Det faktiske grunnlaget må fremgå av vedtaket - og slutningen må bygge 

på den aktuelle disposisjonen
■ Eks. to transaksjoner var omtalt i vedtaket i First Securities-dommen

■ Vedtakets konklusjon bygget på den første

■ Den etterfølgende transaksjon var et annet saksforhold – kunne ikke behandles

2. Det aktuelle vurderingstema – eller den aktuelle klassifikasjon – må være 
benyttet i vedtaket
■ INA-dommen Rt-1998-1779 – proforma var ikke samme saksforhold som 

omgåelse

■ Baker Hughes Rt-1999-1087 – egenkapital var ikke samme saksforhold som 
gjeld

■ Men: Hydro Canada Rt-2002-456 og Reitan Rt-2008-
1510: lovtolkning og omgåelse kan være samme saksforhold



Staten forsvarer seg med annet grunnlag
■ Rt-2010-999 (First Securities):

■ (52) I vår sak er kravet til kontradiksjon under domstolsbehandlingen varetatt. 
Det er heller ikke omstridt at begge grunnlag var tema for behandling i 
ligningsforvaltningen. Jeg kan heller ikke se at det for domstolene er bragt inn 
et annet faktum enn det som forelå for Riksskattenemnda.

■ (53) Riksskattenemnda har sett de to aktuelle begivenhetene eller 
transaksjonene i sammenheng. … Det etterfølgende salget brukes som 
indikator ved verdsettelsen av disse aksjene på stiftelsestiden. Salget blir også 
avgjørende for nemndas vurdering av tilknytningen mellom fordelen og 
arbeidsforholdet...

■ (54) Det saksforholdet vedtaket bygger på er imidlertid ikke salget, men 
stiftelsen av selskapet. Salget er et bevismoment ved verdsettelsen av aksjene på 
stiftelsestidspunktet, ikke det avgjørende og utløsende moment for 
beskatningen ...

■ (55) Jeg kan ikke se det annerledes enn at Riksskattenemndas vedtak og 
statens subsidiære anførsler gjelder to klart forskjellige privatrettslige 
disposisjoner, og at det derfor ikke er samme saksforhold som bedømmes. Det 
er ulike elementer i handlingsrekken som beskattes etter de to alternativer. 



Skattyters adgang til å 
fremlegge nye opplysninger
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Skattyter forsvarer seg - nye opplysninger
■ Prinsipielt videre adgang enn staten

■ Avgjørende: Kan vedkommende klandres? 
■ Domstolskontrollen – ugyldige vedtak bør oppheves - men visst sanksjonselement for 

mangelfull oppfølgning
■ Rt.2002-509 Sundt – avveie mot at lesses ned med bevis for sikkerhets skyld
■ Hadde skattyter en «særskilt oppfordring»?

■ I visse tilfelle er skatteetaten nærmere til å avdekke forholdet 
■ Huse-dommen Rt-1993-480 (s 486) 

■ Det måtte i utgangspunktet være ligningsmyndighetenes sak å skaffe til veie det nødvendige 
opplysningsgrunnlag for at Huse likevel skulle kunne beskattes etter tomtegevinstbestemmelsen i 
§ 43 fjerde ledd, som i denne sammenheng fremstår som en unntaksbestemmelse.

■ Utv. 2011 s.1405 LRD (endelig) – direkteligning pga verneområde

■ Hva er egentlig proporsjonal sanksjon for brudd på selvangivelsesprinsippet?

■ Tilleggsskattebedømmelsen 
■ Kan fremlegge uansett – EMK (Rt-2002-509 Sundt)



Avskjæring av skattyters opplysninger

■ Situasjon 1: Har ikke ført alle bevis under ligningsbehandlingen 
■ Skoghøy i TfR 2002/109 (133-134):
■ Hvis ikke skattyteren er blitt bedt om eller har hatt særlig oppfordring til å 

fremlegge en bestemt opplysning eller et bestemt bevis, kan det ikke være noe i vegen 
for at skattyteren under domstolsbehandlingen av ligningen påberoper opplysninger 
eller bevis som utdyper, supplerer eller underbygger tidligere anførsler.

■ Situasjon 2: Vedtaket inneholder nye/endrede argumenter som skattyter 
ønsker å tilbakevise med nye bevis
■ Har typisk ikke hatt oppfordring – dvs. kan ikke avskjære 

■ Situasjon 3: Kontradiksjon – Agip-prinsippet Rt-2001-1265 (s 1280)
■ Generelt har det imidlertid betydning at også staten har fremlagt nye opplysninger 

og beviser til underbygning av Klagenemndas kjennelse. Denne fremleggelsen må i 
seg selv åpne adgang for den ankende part til å ta til motmæle. Dette følger av 
prinsippet om kontradiksjon under rettergang. 



Skattyter forsvarer seg – nye opplysninger 
■ Agip Rt-2001-1265 (s 1280):

■ I ligningsloven § 4-8 er grensen for opplysningsplikt etter uttrykkelig 
oppfordring fra ligningsmyndigheten trukket ved « opplysninger ... som han 
uten urimelige kostnader kan innhente fra tredjemann ». 

■ Prinsippet om avskjæring av domstolsprøvelse omfatter etter min mening ikke 
generelle erfaringssetninger som er blitt anvendt - eller ikke anvendt - ved 
bevisbedømmelsen under ligningen eller klagebehandlingen. Heller ikke kan 
prinsippet gjelde - iallfall ikke generelt - for omstendigheter som kan ha 
betydning for den rettslige bedømmelse av en gitt inntekts- eller fradragspost, 
jf. blant annet uttalelser i Rt-1993-480 (på side 486). Hvilke omstendigheter 
dette er, vil bero på den rettsregel som skal legges til grunn, herunder 
prinsippene for gjennomskjæring. Rettsanvendelsen er primært 
ligningsmyndighetens ansvar.

■ Opplysninger om «eksterne» vs. «interne» forhold



Det er ikkje her nødvendig for meg å gå inn 
på alle delar av Agipdommen. Sentralt i 
dommen står at ein skattytar ikkje kan kome 
med nye bevis for domstolen som han hadde 
særskilt oppfordring til å kome med under 
likningsbehandlinga. Og ei slik oppfordring 
kan følgje av lova eller vere særskilt uttala frå 
likningsstyresmaktene eller ho kan følgje av 
omstenda.

Rt-2002-509 (Sundt)
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Etter min oppfatning har selskapet ved å påberope de nye 
opplysningene […], ikke påberopt noe nytt faktisk grunnlag 
for kravet om fradragsrett, men bare supplert de 
opplysninger som ble gitt under den forvaltningsmessige 
behandling av saken. Så lenge avgiftsmyndighetene under 
den forvaltningsmessige behandling av saken ikke hadde 
bedt om mer spesifikke opplysninger om bruken av bilen, 
kan jeg ikke se at Hunsbedt Racing AS kan klandres for ikke 
å ha gitt disse opplysningene tidligere.

Rt-2003-1821 (Hunsbedt)
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DOMSTOLENES PRØVINGSRETT/-
INTENSITET



Domstolens prøvingsrett

■ Utg pkt – alt innenfor definert faktum
■ Bevisbedømmelse

■ Rettslige vurderinger

■ Subsumsjonen

■ Men: Skjønnsmessige fastsettelser
■ Domstolen viker tilbake – á la hensiktsmessighetsskjønn (fritt skjønn)

■ Ta høyde for dette under ligningsbehandlingen – skattyter bør jobbe iherdig 
for et riktigst mulig skjønn

■ Hva skal til for at de fraviker skjønnet?



Domstolens prøvingsintensitet 

■ Verdsettelsesskjønn etter tidligere lignl § 8-1 (ikke fritt)
■ Rt-2009-105 SEB (avsn. 112):
■ … ved overprøving av slike skjønn [må domstolene] i prinsippet ha full 

overprøvingskompetanse. … det [ligger] imidlertid i sakens natur at domstolene ved 
slik overprøving må ta utgangspunkt i det skjønn som ligningsmyndighetene har 
utøvd, og prøve om ligningsmyndighetene har gått riktig frem og bedømt bevisene og 
anvendt rettsreglene riktig. Dersom det skjønn som ligningsmyndighetene har utøvd, 
er godt overveid og begrunnet, bør domstolene vise tilbakeholdenhet med å fravike 
det skjønnsresultat ligningsmyndighetene er kommet til. 

■ Burde også være skranken for skjønn etter sktl § 13-1 – men likt som for 
skjønnsligning etter tidligere lignl § 8-2  (nå skatteforvaltningsloven § 12-2)
■ Norland-dommen Rt-2012-1025 avsn 68:
■ Dette innebærer at domstolene kan prøve om det er hjemmel for skjønnsligning, om 

saksbehandlingen og det faktiske grunnlaget for skjønnet er korrekt, om rettslige 
normer for hvordan skjønnet skal gjennomføres er fulgt, om det skjønnet som er 
utøvd er tilstrekkelig bredt og saklig, og at skjønnsresultatet ikke fremstår som 
åpenbart urimelig

■ HR-2020-1130-A Shell: skattemyndighetenes skjønnsutøvelse må følge de 
prinsippene for kostnadsbidragsordninger som kan utledes av skatteloven § 13-1 
tolket i lys av OECD-retningslinjene. 



I RETTEN



Taktikk i retten

■ Ryddig og redelig

■ Ikke løpe etter alt – fokus

■ Forenkling - pedagogikk

■ Ha øye for de alternative grunnlag for frifinnelse

■ Ta tyren ved hornene

■ Hjelpedokumenter 

■ Hjelpe dommeren til alternativ løsning!
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Hjelpedokument 3 D

Aksjens verdi

Instrumentets
verdi

Tegningsrettens 
verdi

Obligasjonens 
verdi

Den konvertible 
obligasjonens verdi



Hjelpedokument 6

Metode Obligasjonens verdi Tegningsrettens verdi

Verdsette 
obligasjonen

91,1 %

(Johnsens beregning)

8,9 %

100 % - 91, 1 % = 8,9 %

Verdsette 
tegningsretten

68,3 %

100% - 31,7 % = 68,3 %

31,7 %

(Johnsens beregning)

Verdsette 
begge

74,2 %

91,1 % / (91,1 % + 31,7 %) = 74,2 %

25,8 %

31,7 % / (91,1 % + 31,7 %) = 25,8 %

Tallene ovenfor er hentet fra professor Thore Johnsens forklaring, se U 536. 
Utregningene nedenfor bygger på de tallene som er gjengitt i gult ovenfor.
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Lego i Tananger-saken



Er statens prosessfullmektiger for 
nidkjære? 
■ Fremme rett – hindre urett

■ Rett skatt til rett tid

■ Hvor viktig er det å vinne?

■ Dilemma 1: I hvilken grad skal formelle feil forfølges?

■ Dilemma 2: Statens prosessfullmektig møter mindre skepsis, større rom 
for ”å prøve seg”.

■ Dilemma 3: En dommer i tvil vil kunne finne det bekvemt å lene seg mot 
vedtaket.

■ Skal man forvente mer av statens prosessfullmektig?



■ F eks tingrettsdommer - en skattesak annethvert år?
■ Vil ikke kunne opparbeide kompetanse

■ Spesialdomstol 
■ For ensidig?

■ Subkultur?

■ Fare for rekruttering?

■ Mellomløsning – avdelinger/dommere som hyppigere har skattesaker

Er domstolene våre egnet?
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