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1 INNLEDNING 

1.1 Fremstilling av tema 

Temaet for masteravhandlingen er den ulovfestede gjennomskjæringsregelen i skatteretten, 

med fokus på betydningen av egenverdi. 

 

For å unngå unødig dobbeltbehandling av stoffet, vil det ikke bli redegjort nevneverdig for 

regelens innhold i denne innledningen, men når oppgaven skal være skrevet for en jurist 

uten spesiell kjennskap til skatteretten/gjennomskjæringsretten, vil det likevel gis en kort 

innføring.  

 

Den skatterettslige virkning av privatrettslige disposisjoner skal som utgangspunkt 

bedømmes ut fra disposisjonenes reelle innhold.1 Den ulovfestede omgåelsesnormen 

anvendes av ligningsmyndighetene på tilfeller av skattetilpasning som anses illojal mot 

skattereglene. Resultatet er at disposisjoner som foretas for å spare skatt, kan bli vurdert 

annerledes rent skatterettslig. De privatrettslige disposisjoner består, men de får en annen 

skatterettslig virkning enn de opprinnelige disposisjonene skulle tilsi.  

Den typiske tvist med gjennomskjæringstema består av at et ligningsvedtak angripes 

rettslig av den berørte part.  

Høyesterett har de siste årene formulert vilkårene for slik skatterettslig gjennomskjæring 

sammenfatningsvis. Rt. 2007 s. 209 (Hex) gir en sentral formulering av de ulike 

vurderingstemaene oppstilt på gjennomskjæringsrettens område: 

 
“Den ulovfestede gjennomskjæringsregel er blitt utviklet i et samspill mellom rettspraksis 

og juridisk teori og består - slik den er utformet i høyesterettsavgjørelser de senere år - av et 

grunnvilkår og en totalvurdering. Grunnvilkåret går ut på at det hovedsakelige formål med 

                                                
1 Se bl.a. Rt 2006 1232 pkt. 46 
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disposisjonen må ha vært å spare skatt. Dette er et nødvendig, men ikke tilstrekkelig vilkår 

for gjennomskjæring. For at gjennomskjæring skal kunne foretas, kreves i tillegg at det ut 

fra en totalvurdering av disposisjonens virkninger (herunder dens forretningsmessige 

egenverdi), skattyters formål med disposisjonen og omstendighetene for øvrig fremstår som 

stridende mot skattereglenes formål å legge disposisjonen til grunn for beskatningen ...”.2 

 
  
Egenverdi er de ikke-skattemessige forholdene rundt en disposisjon som bidrar til å gi 

denne realitet ut over skattebesparelser. Vurderingen av egenverdi er meget sentral ved 

begge vilkår for gjennomskjæring, i form av ikke-skattemessige formål og motivasjon ved 

grunnvilkåret og i totalvurderingen der både formål og virkningene av en disposisjon tas 

med i betraktning. 

Egenverdi som uttrykk ble lansert av Kvisli i hans bok ”Innføring i skatteretten” fra 1962. 

Følgende formulering har i juridisk teori blitt kalt ”egenverdi-syntesen”:3 

 

”Det vil neppe i noe tilfelle være tilstrekkelig å påvise at en transaksjon er fremkalt av 

skattemessige hensyn. Men jo mer formålsløs transaksjonen vil bli hvis de skattemessige 

hensyn kuttes ut, jo sterkere vil preget av arrangement være. Har transaksjonene ikke en 

viss egenverdi m.h.t. økonomiske realiteter, vil de skatterettslig sett ligge i faresonen selv 

om de privatrettslig sett er uangripelige.” 4 

 

Kort og upresist kan egenverdi altså forklares som det man sitter igjen med etter å ha 

strippet de aktuelle disposisjonene for skattemessige virkninger. 

 

Som det fremgår av sitatet fra Hex består gjennomskjæringsregelen av et grunnvilkår og en 

totalvurdering. Førstnevnte vilkår foretar en subjektiv vurdering av motivasjonen bak 

disposisjonene. Sistnevnte foretar en objektiv totalvurdering av hvorvidt disposisjonene 

strider mot skattereglenes formål. De forretningsmessige hensyn som kan gi disposisjoner 

                                                
2 Rt 2009 207 pkt. 39 
3 Uttrykket blir brukt i Banoun (2003) s. 298 
4 Kvisli (1962) s.109 
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verdi ut over skattebesparelse vil være relevante for begge de kumulative vilkår for 

gjennomskjæring. Forretningsmessige forhold som er gitt betydning ved Høyesteretts 

behandling av grunnvilkåret, vil i høyeste grad være anvendelig som momenter når 

disposisjonens virkninger (og skattyters formål) behandles i den objektive totalvurderingen.  

Som en følge av vilkårenes kumulative karakter droppet Høyesterett behandlingen av 

transaksjonens totale grad av illojalitet mot skattelovgivningen i Rt. 2006 s. 1232 

(Telenor).5 I slike tilfeller avgjøres saken på grunnvilkåret, men i Telenor anførte 

førstvoterende likevel noen synspunkter rundt totalvurderingen i et obiter dictum. 

 

Formålet med oppgaven er å kartlegge gjeldende rett på gjennomskjæringsrettens område 

og redegjøre for grensen mellom akseptabel skatteplanlegging og uakseptabel omgåelse av 

skattereglene, med et spesielt henblikk på egenverdi-momentet. 

En dyptgående redegjørelse for omgåelsesregelen på generell basis vil favne for vidt sett 

hen til avhandlingens omfang. Det avgrenses derfor mot en del elementer som ville falt 

naturlig inn ved en større avhandling. Kapittelet som er viet til innholdet i den ulovfestede 

omgåelsesnormen vil mangle flere elementer av historisk utvikling og komparativitet. Det 

samme gjelder en utførlig behandling av virkningene når det først blir foretatt 

gjennomskjæring. Disse avgrensningene må ses i sammenheng med oppgavens formål, 

som er kartleggingen av gjeldende rett. 

 

Selv om oppgavens fokusområde er egenverdiens plass i gjennomskjæringsretten, tas det 

sikte på å gi en innførende, oppdatert redegjørelse for innholdet i den ulovfestede 

omgåelsesnormen og hva som kreves når man skal foreta skatterettslig gjennomskjæring. 

Det er gode grunner, rent oppgaveteknisk, til å først gjennomgå de sentrale deler av 

omgåelsesnormen, for deretter gjøre rede for hvilken rolle egenverdi spiller i Høyesteretts 

gjennomskjæringspraksis. Det er lagt opp til at leseren skal få god forståelse av normens 

innhold og de ulike vilkår for anvendelse, før oppgavens del om egenverdi blir fremstilt.  

 

                                                
5 Jf. Rt 2006 1232 pkt. 56 
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En sentral del av kartleggingen vedrørende innholdet i omgåelsesnormen består av å finne 

likhetstrekk ved Høyesteretts behandling av gjennomskjæringsspørsmål. Denne 

fremgangsmåten vil også bli brukt for å finne de nærmere momentene for avveiningen av 

disposisjonens egenverdi. Oppgaven tar sikte på en praktisk fremstilling av normens 

innhold ved hjelp av ekstensiv bruk av sentrale dommer fra Høyesterett. 

 

Avhandlingen er delt inn tre kapitler, det første, innledningskapittelet, fremstiller emnet og 

skal gjøre leseren bevisst på hva som er oppgavens fokusområder og hva kandidaten vil 

kartlegge. Som en del av innledningen vil også terminologiske presiseringer, avgrensninger 

mot andre deler av skatteretten og de relevante rettskilder for omgåelsesvurderingen bli 

behandlet.  

 

Det andre kapittelet forsøker å gjenspeile omgåelsesnormen de lege lata med innførende 

drøftelser av henholdsvis det nevnte grunnvilkåret og totalvurderingen. Leseren skal etter 

dette kapittelet besitte tilfredstillende kunnskap i innholdet av normen, og med dette, 

kvalifikasjoner for å lese en finere analyse av egenverdi-momentet og dets nærmere 

innhold i oppgavens tredje kapittel.  

 

 

1.2 Terminologi 

Som en følge av at den ulovfestede gjennomskjæringsregelen er utviklet av Høyesterett i 

samspill med juridisk teori, hersker det til tider litt inkonsekvent begrepsbruk. Historisk har 

Høyesterett brukt termer som omgåelsesnorm, gjennomskjæringsnorm, omgåelsesregler og 

gjennomskjæringsregel om hverandre. Høyesterett har brukt uttrykket 

gjennomskjæringsregel i etterkant av lovforslaget i Ot. prp. nr. 16 (1991-1992).6 

Denne oppgaven vil hovedsakelig bruke termene gjennomskjæringsregel og 

gjennomskjæringsnorm. Det brukes to uttrykk for å unngå språklig ensidighet og termene 

skal forstås som det samme. 

                                                
6 Påpekt bl.a. i Banoun (2003) s. 285 
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Det vil også bli tale om motivasjon, formål og virkninger.  

Motivasjons- og formålsuttrykket brukes hovedsakelig i forbindelse med den subjektive 

vurderingen av grunnvilkåret. Dette er en naturlig følge av at motivasjon blir drøftet i et 

eget vilkår, det presiseres likevel at skattyters formål også er en del av totalvurderingen. 

Det tales om disposisjonens virkninger når avveiningen er av objektiv karakter.  

 

Videre blir uttrykkene transaksjon og disposisjon brukt om hverandre. Rent språklig vil en 

transaksjon være en eller flere disposisjoner, men en disposisjon trenger ikke være en 

transaksjon. Det blir ikke foretatt noe skarpt skille mellom uttrykkene i oppgaven. 

 

Der oppgaven foretar drøftelser rundt illojalitet, kan det oppstå noe språklig forvirring. 

Oppgaven bruker hovedsakelig uttrykkene lojalitetsvurdering og illojalitetskrav. Dette 

gjenspeiler henholdsvis vurderingen der lojalitet blir drøftet og hva som materielt ligger i 

denne vurderingen. 

 

 

1.3 Avgrensninger mot andre deler av skatteretten 

Noen disposisjoner og skatterettslige arrangementer faller utenfor 

gjennomskjæringsregelens virkeområde. Det vil her foretas noen korte avgrensninger mot 

andre deler av skatteretten og problemstillinger som løses på en annen måte eller med 

andre virkemidler enn gjennomskjæring. 

 

Tilfeller av at skattyter gir uriktige eller ufullstendige opplysninger til skattemyndighetene 

omfattes ikke av gjennomskjæringsregelen. Dette anses som skatteunndragelse og blir 

sanksjonert i ligningsloven i form av tilleggsskatt7 og/eller straff8. 

 

                                                
7 Jf. Ligningsloven § 10-2 
8 Jf. Ligningsloven kapittel 12 
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Nærliggende til skatteunndragelse ligger disposisjoner som er inngått proforma. Proforma 

betegnes, av Bettina Banoun, som det forhold at det foreligger bevisst avvik mellom det 

som utad presenteres å være avtalt, og det skal som skal gjelde inter partes.9 

 

Fra skatteomgåelse som er gjenstand for gjennomskjæring skiller Frederik Zimmer ut de 

tilfellene der “skattyteren har gitt et rettsforhold en uriktig betegnelse.”10 Som eksempel 

nevner han leiekontrakter som er betegnet som kjøpskontrakter. Her blir spørsmålet hvilket 

faktum som skal legges til grunn. 

 

For øvrig har det også vært nevnt i juridisk teori at de alminnelige regler om tilordning av 

inntekter til skattesubjekter eller fordeling på inntektskilder, ofte kan være anvendelig i 

grensetilfellene mot omgåelse. Zimmer er en av dem som har tatt til orde for dette og 

skriver i sin lærebok at et uttrykk for slik tilordning finnes i sktl. § 13-1 og muligheten for 

korrigering av internpris ved transaksjoner mellom konsernselskaper.11 

 

 

1.4 Rettskilder 

Som det fremgår fra siteringen fra Hex ovenfor er gjennomskjæringsregelen utviklet i 

samspill mellom Høyesterett og juridisk teori.12 Man taler derfor om ulovfestet rett og 

dommer avsagt av Høyesterett anses derfor som den viktigste rettskilden på dette området. 

Da rettsgrunnlaget for gjennomskjæringsregelen er høyesterettspraksis, må dette ses på som 

et godt eksempel på Høyesteretts rettskapende virksomhet.  

 

 

Det foreligger derimot en lovregel som bærer preg av slektskap til den ulovfestede 

gjennomskjæringsretten. Skattelovens §14-90 omtales gjerne i juridisk teori som spesiell 

                                                
9 Banoun (2003) s. 16 
10 Zimmer (2009) s. 61 
11 l.c. 
12 Jf. Rt 2007 2009 pkt. 39 
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gjennomskjæring. Uttrykkene “avskjæringsbestemmelse” og “avskjæringsregel” blir også 

brukt. Sktl. § 14-90 skal forhindre utnyttelse av skatteposisjoner som ikke har tilknytning 

til eiendel eller gjeldspost når selskapet endrer eierforhold. For anvendelse av §14-90 

kreves det at det overveiende motiv for transaksjonen må være utnyttelse av 

skatteposisjonen. I motsetning til den ulovfestede gjennomskjæringsregelen gjelder § 14-90 

kun på utnyttelse av skatteposisjoner. 

Den ulovfestede gjennomskjæringsregelen supplerer avskjæringsbestemmelsen, og et uttalt 

formål bak bestemmelsen er å gi ligningsmyndighetene et sikrere utgangspunkt for å nekte 

uønsket utnyttelse av generelle skatteposisjoner, enn det som følger av 

gjennomskjæringsregelen.13 

 

Ut over det som er nevnt her vil ikke denne spesielle formen for gjennomskjæring 

behandles eller redegjøres ytterligere for i denne oppgaven. 

 

Det forelå et forslag til lovfesting av den generelle, ulovfestede gjennomskjæringsregelen i 

Ot.prp.nr. 16 (1991-1992), men dette ble ikke vedtatt av Stortinget. Dette forslaget blir 

videre nevnt i punkt 2.1.1 når det blir redegjort for deler av gjennomskjæringsregelens 

utvikling. 

 

Det er altså rettspraksis som utgjør den viktigste rettskilden i omgåelsessaker. Det dukker 

hele tiden opp nye problemstillinger og saksforhold relatert til skatteomgåelse, og dette har 

ført til at det foreligger en mangfoldig og variert domspraksis. Rettsavgjørelsene og 

normens utvikling er kommentert av juridiske teoretikere som igjen har fått gjennomslag 

for sine synspunkter av Høyesterett. Dette gir gjennomskjæringsretten en særlig dynamisk 

karakter. 

 

Med bakgrunn i avhandlingens omfang og den foretatte avgrensningen mot inngående 

drøftelser av historisk utvikling, vil oppgaven vektlegge høyesterettsavgjørelser av nyere 

                                                
13 Se Ot.prp.nr 1 (2004-2005) s. 84  
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karakter. Formålet med oppgaven er å kartlegge gjeldende rett, og det vil være 

formålstjenlig med en slik vektlegging. 

 

Det at dommene er avsagt med dissens eller ikke, kan ha en viss argumentasjonsverdi og 

vil bli kommentert de stedene dette er naturlig. 

 

I lys av at det ikke finnes noen generell, gjennomskjæringsrettslig lovbestemmelse, er det 

ikke nærliggende å ta lovforarbeider med i vurderingen. Dette må ses annerledes når man 

skal tolke hvorvidt en disposisjon er i strid med formålet bak skattelovgivningen. Da skal 

man vurdere om transaksjonen er i strid med formålet til den enkelte regel. Lovforarbeider 

kommer da inn som et sentralt punkt i kartleggingen av lovbestemmelsens formål. 
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2 DEN ULOVFESTEDE GJENNOMSKJÆRINGSREGEL 

2.1 Generelt 

Den ulovfestede gjennomskjæringsregelen er blitt utviklet i samspill mellom rettspraksis og  

juridisk teori. Høyesterett har i en rekke saker skjæret gjennom privatrettslige disposisjoner 

og gitt dem et annet innhold skatterettslig.  

 

Behovet for gjennomskjæringsregelen er fremtredende når den privatrettslige form blir søkt 

utnyttet av skattytere for å oppnå skattemessige fordeler som ikke er i overenstemmelse 

med skattelovgivningens formål.14 Ut fra privatrettslige prinsipper er disposisjonene 

uangripelige, men ligningsmyndighetene ser dem som skattemessige arrangementer og 

anvender den ulovfestede gjennomskjæringsnormen. Et uttalt formål med 

gjennomskjæringsregelen er å forhindre omgåelse av skattereglene15 og beskytte 

fundamentene for norsk skatt.16  

 

 

Problemstillingen er søkt formulert av Zimmer: 

“På den ene side anses det helt legitimt å innrette seg slik at skatten blir lavest mulig 

(skatteplanlegging); på den annen side må det være en grense for hvilke arrangementer med 

skattereduksjon for øye som kan aksepteres.”17 

 Zimmer hevder at det er avtalefrihetens rekkevidde som skaper spørsmålene.  

 

Det nevnes for ordens skyld, at selv om det tales om skatt gjelder gjennomskjæringsregelen 

også på avgiftsrettens område.18 Dette er presisert av Høyesterett i bl.a. Rt. 2006 s. 1199 

(Nagell-Erichsen). 

 

                                                
14 Jf. Rt 2006 1232 pkt. 46 
15 Jf. Rt 2007 209 pkt. 42 
16 Jf. Rt 2002 456 s. 466 
17 Zimmer (2009) s. 60 
18 Se bl.a Rt 2006 1199 pkt. 52 
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Utgangspunktet når ligningsmyndighetene bedømmer privatrettslige disposisjoner er at det 

er disposisjonenes reelle innhold som skal legges til grunn.19 Som tidligere nevnt er den 

typiske sak med gjennomskjæringsrettslig tema et ligningsvedtak som blir angrepet av den 

berørte part. Zimmer påpeker at bruk av gjennomskjæringsregelen er rettsanvendelse og 

ikke bevisbedømmelse, til tross for at domspremissene i omgåelsessaker ofte uttrykker seg 

som om vurderingen gjelder faktum.20 

I Rt. 2002 s. 456 (Hydro Canada), som gjaldt fradrag i inntekt for tap på aksjer solgt fra et 

datterselskap til et annet, uttalte Høyesterett at gjennomskjæringsproblemstillingen er et 

rettsanvendelsesskjønn som domstolene kan prøve fullt ut.21 

 

Aarbakke formulerte virkningene av at det foretas gjennomskjæring i en artikkel 

vedrørende omgåelse av skattereglene fra 1970. Denne artikkelen regnes som et sentralt 

bidrag fra juridisk teori i oppbyggingen av det som nå er anerkjent som en 

gjennomskjæringsregel. Han uttaler følgende:  

”Enten kan virkningen være at det saksforhold som bedømmes skal falle inn under en 

tyngende lovregel som er (forsøkt) omgått. Eller virkningen kan være at det saksforhold 

som bedømmes, faller utenfor en begunstigende regel som er (forsøkt) utnyttet.”22 

2.1.1 Utvikling 

De første tegnene på det vi i dag kaller gjennomskjæring kom på 1920-tallet med de såkalte 

“aksjesalgdommene”.23 Der var problemstillingen omklassifisering av aksjesalg til salg av 

innmat.24 I de aktuelle sakene skjæret Høyesterett gjennom det som var skattefritt salg av 

aksjer, og omklassifiserte salgene til blant annet eiendomssalg, som var skattepliktig. 

  

Disse dommene har liten betydning i dag, men er av historisk interesse. Etter hvert som 

lovgivningen har utviklet seg, har det kommet nye problemstillinger med 

                                                
19 Rt 2006 1232 pkt. 46 
20 Se Zimmer (2009) s. 62 
21 Rt 2002 456 s. 465 
22 Aarbakke (1970) s. 5 
23 Se bl.a. Rt 1921 462 og Rt 1927 1064 
24 Jf. Banoun (2003) s. 113 
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omgåelsesbetraktninger. En vidtgående redegjørelse for denne utviklingen er behandlet i 

Bettina Banouns doktoravhandling, men faller utenfor denne oppgavens formål jf. pkt. 1.1 

ovenfor. 

I Rt. 1966 s. 1189 (Bergesen), som omhandlet retten til betinget skattefritak, fremkommer 

det som er et tilnærmet perfekt eksempel på det nevnte samspillet mellom rettspraksis og 

juridisk teori. Dommen siterer Kvislis “egenverdi-syntese”,25 noe som anses viktig for 

utviklingen av den ulovfestede gjennomskjæringsnormen. Dette kan regnes som 

begynnelsen for både gjennomskjæring og egenverdi som egne begreper.  

De etterfølgende debattene i juridisk teori kulminerer i et lovforslag utredet av dr. Juris 

Magnus Aarbakke i Ot. prp. nr. 16 (1991-1992) med følgende ordlyd: 

 

1. Når bestemmelser i skattelovgivningen skal anvendes på et forhold eller en transaksjon, 
skal eksistensen og innholdet av forholdet eller transaksjonen fastlegges etter 
alminnelige prinsipper for stiftelse og tolking av slike forhold eller transaksjoner, men 
med særlig vekt på forholdets eller transaksjonens økonomiske virkninger for den eller 
dem som forholdet eller transaksjonen angår. 

2. Når det er en innbyrdes sammenheng mellom flere forhold eller transaksjoner, skal disse 
behandles som en enhet i forhold til skattelovgivningen. 

3. Et forhold eller en transaksjon skal i forhold til skattelovgivningen karakteriseres og 
klassifiseres etter sine reelle virkninger for den eller dem som forholdet eller 
transaksjonen angår. 

4. Hvis den hovedsakelige virkningen av et forhold eller en transaksjon vil være en 
reduksjon i formuen eller inntekten til den eller dem som forholdet eller transaksjonen 
angår, kan denne reduksjon ikke kreves når dette ville være urimelig ut fra det grunnlag 
som skattelovgivningen bygger på. 

 
Lovforslaget og dets formulering ble kritisert som en utvidelse av 

gjennomskjæringsadgangen. Det vil likevel herske usikkerhet om dette var tilfelle, da 

forslaget aldri ble vedtatt. Særlig urimelighetsvilkåret i punkt 4 var gjenstand for kritikk.26 

 
I 2003 ble, som også nevnt rett ovenfor, den første norske doktoravhandlingen på 

skatterettslig omgåelse utgitt av Bettina Banoun. Dette er en dyptgående analyse av 

gjennomskjæringsretten og behovet for en slik grundig redegjørelse av normen var etter 

mitt syn stort.  
                                                
25 Kvisli (1962) s.109 
26 Drøftet i Banoun (2003) s. 84 
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Formuleringene i den norske gjennomskjæringsretten har derimot endret seg på 

begynnelsen av 2000-tallet og Høyesterett har uttalt seg om vilkårene for anvendelse av 

gjennomskjæringsregelen i tråd med bl.a. Telenor og Hex.27 Nærmere om grunnvilkåret og 

totalvurderingen nedenfor i henholdsvis punkt 2.4 og 2.5. 

 

2.1.2 Ulike hensyn av betydning for gjennomskjæringsadgangen 

Adgangen til å skjære gjennom disposisjoner med skatterettslig virkning fremstår som 

uomtvistet etter gjeldende rett. Det melder seg likevel ulike hensyn av forskjellig vekt som 

må forme et bakteppe ved anvendelsen av den ulovfestede gjennomskjæringsregel.  

 

Hensynene som skal behandles forholdsvis kort under er blant annet legalitet, 

forutberegnelighet og behovet for en gjennomskjæringsregel. Høyesterett har drøftet 

hensynene opp mot gjennomskjæringsregelen i nyere praksis.28 

 

2.1.2.1 Legalitet 

Et kjent prinsipp innen rettsvitenskapen er legalitetsprinsippet. Utgangspunktet er at hvis 

myndighetene skal gripe inn i borgernes rettssfære, må det ha hjemmel i lov. Det er 

uomtvistet at legalitetsprinsippet også får anvendelse på skatterettens område. 

Omgåelsesreglenes forhold til legalitetsprinsippet har vært et yndig diskusjonstema i 

teorien.  

I Banouns doktoravhandling fremhever hun at legalitetsprinsippet stiller krav til enten en 

lovbestemmelse eller en allerede bestående rettsregel som for eksempel sedvanerett. Hun 

konkluderer med at “den ulovfestede omgåelsesregel må anses som et eksempel på 

sedvanerettslig regel på forvaltningsrettens område.”29 

 

I Rt. 1997 s. 1580 (Zenith), som gjaldt salg av skatteposisjoner, uttalte Høyesterett: 

                                                
27 Hhv. Rt 2006 1232 og Rt 2007 209 
28 Se bl.a. Rt 1997 1580 og Rt 2008 1537 
29 Banoun (2003) s. 90 



 13 

“De hensyn som begrunner legalitetsprinsippet [forutberegnelighet, demokratihensyn, 

maktfordeling, vern mot tilbakevirkning, vilkårlighet mv.30] (min tilføyelse), tilsier at man 

bør være mer tilbakeholden med å foreta gjennomskjæring i et slikt tilfelle [selskap som på 

ordinær måte har ervervet skatteposisjoner i de foregående inntektsår] (min tilføyelse), enn 

når det er spørsmål om å akseptere at det etableres en skatteposisjon.” 31 

 

Legalitetsprinsippet i seg selv får ikke nevneverdig betydning i 

gjennomskjæringsvurderingen, det er hensynene som begrunner prinsippet som blir tillagt 

vekt i anvendelsen av gjennomskjæringsregelen jf. sitatet ovenfor. Legalitetsprinsippet 

spiller sin rolle i debatten om gjennomskjæringsregelens livsrett og legitimitet. Det er 

sikker rett at domstolene kan foreta, på nærmere vilkår, skatterettslig gjennomskjæring. 

 

En generalklausul som den ulovfestede gjennomskjæringsregelen er betenkelig hensett på 

borgernes ønske om å forutse de rettslige følgene en disposisjon vil få. Høyesterett bør ha 

både forutberegnelighetshensynet og behovet for en anvendelig generalklausul for øyet i 

det de setter terskelen for gjennomskjæring. 

 

2.1.2.2 Forutberegnelighet 

Legalitetsprinsippet må ses i sammenheng med prinsippet om forutberegnelighet. Borgerne 

må kunne orientere seg om rettsreglene, disponere deretter og forvente at disposisjonene får 

den tenkte virkning. En skatterettslig “rekarakterisering” basert på omgåelsesbetraktninger 

kan få store økonomiske konsekvenser for skattyter. Som eksempel kan man ta Telenor,32 

som gjaldt inntektsfradrag for NOK 8,6 milliarder i forbindelse med salg av en aksjepost 

med tap til et søsterselskap og tenke seg til betydningen av en eventuell nekting av fradrag 

på en slik størrelse. Prinsippet om forutberegnelighet ble imidlertid ikke drøftet særskilt i 

denne dommen, men ligger bak utformingen av gjennomskjæringsvilkårene. 

                                                
30 Eksempler nevnt i Banoun (2003) s. 89 
31 Rt 1997 1580 s. 1587 
32 Rt 2006 1232 
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Omgåelsesregelens grunnvilkår om hovedsakelig skattemessig motivasjon og spesielt 

momentet med at dette skal vurderes subjektivt kan tenkes utledet med hensyn til 

forutberegnelighet. 

 

Førstvoterende dommer Rieber-Mohn i Zenith anerkjenner problemstillingen med 

forutberegnelighet og gjennomskjæring:  

“... gjennomskjæring vil ofte medføre forstyrrelser i et finmasket regelverk. Og særlig vil 

jeg peke på de betydelige vansker borgerne får med å forutse de skattemessige virkninger 

av ulike privatrettslige disposisjoner. Dette er et viktig hensyn på skatterettens område, og 

det er i stor grad ivaretatt ved en detaljert lovgivning som legalitetsprinsippet gjør 

nødvendig.”33 

 

Også i Rt. 2008 s. 1537 (ConocoPhillips) uttrykker førstvoterende at han ser det som 

”problematisk å nytte skattemessig gjennomskjering i høve til dei ulike løysningane som er 

etablerte innanfor systemet, og som i utgangspunktet er i samsvar med regelverket.”34 

Prinsippet om forutberegnelighet kommer sentralt inn i disse vurderingene. 

Beslektet med disse synspunktene er også vernet mot tilbakevirkende virkning og 

vilkårlighet. 

 

Om forutberegnelighet på arveavgiftens område uttalte Høyesterett i Nagell-Erichsen at 

prinsippet kunne ikke tillegges samme vekt. “En generasjon følges uvegerlig av den neste 

og arveavgiften blir ikke høyere enn den ville ha blitt om tilpasningen ikke var blitt 

forsøkt.”35 

Dette må anses som et fornuftig og legitimt argument i saker rundt arvefall. 

 

                                                
33 Rt 1997 1580 s. 1588 
34 Rt 2008 1537 pkt. 67 
35 Rt 2006 1199 pkt. 59 
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2.1.2.3 Behovet for omgåelsesreglene 

Stortinget vedtar skatte- og avgiftslover med det formål at de skal bli en del av statens 

skatteproveny. Som nevnt ovenfor i punkt 2.1, har Høyesterett uttalt at formålet med 

gjennomskjæringsregelen er å beskytte fundamentene for norsk skatt. 

Skatt er ikke basert på frivillighet og et system der de mest ressurssterke “slipper unna”, 

mens resten av borgerne pent må innfinne seg, strider mot de likhetsidealene vi besitter i et 

moderne samfunn.  

 

Den ulovfestede gjennomskjæringsregelen gir, både som et verktøy for 

ligningsmyndighetene og i kraft av seg selv, preventive effekter mot uønskede og 

samfunnsunyttige skattearrangement. Dette må sies å begrunne gjennomskjæringsadgangen 

i stor grad. 

Omgåelsesreglene fungerer som et “sikkerhetsnett” på nærmere vilkår, for å hindre 

samfunnsøkonomiske tap på illojale disposisjoner. 

 

2.2 Transaksjonskjeder 

Når man skal bruke vilkårene i gjennomskjæringsregelen på et faktum, kan det oppstå 

spørsmål om hvilke disposisjoner som skal tas med i vurderingen.  Høyesterett har drøftet 

denne problemstillingen i flere dommer, og under vil noen av de viktigste behandles.  

 

Når det disponeres etter en på forhånd fastsatt plan, vil dette tale for at alle de relevante 

disposisjonene rundt gjennomskjæringssaken kan ses i sammenheng. I Rt. 1976 s. 302 

(Ragelas) ble uttrykket ”samlet, på forhånd fastsatt plan” brukt og dette fastslo adgangen til 

å til å se transaksjoner i sammenheng, og ikke vurdere hvert enkelt transaksjonsledd 

særskilt. 

Slik gjennomskjæringsretten har utviklet seg i nyere tid, med grunnvilkår og totalvurdering, 

og terskelvurderingene som disse fører med seg, må adgangen til å vurdere slike ”planer” 

under ett anses som et riktig utgangspunkt. 
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Som en digresjon nevnes også at tilfellet ved at det foreligger en “samlet plan” også kan bli 

et sentralt moment i vurderingen av formålsstrid.36 

 

I Telenor anførte staten at spørsmålet om det var grunnlag for gjennomskjæring måtte 

vurderes ut fra den gjenomskjæringsaktuelle transaksjon separat og forholdene rundt den på 

transaksjonstidspunktet. Omorganiseringen av Telenor-konsernet og betydningen av dette 

skulle, etter statens syn, ikke trekkes inn.37 

Førstvoterende uttaler til dette i grunnvilkårsvurderingen: ”Dersom en disposisjon inngår 

som ledd i et større kompleks av disposisjoner, kan spørsmålet om skattebesparelse 

fremstår som den klart viktigste motivasjonsfaktor, ikke vurderes for hver enkelt 

disposisjon, men må avgjøres ut fra en samlet bedømmelse av de disposisjoner som utgjør 

en naturlig helhet.”38 

 

Når man drøfter motivasjon og formål rundt en disposisjon, bør det etter mitt syn, helt klart 

være adgang til å vektlegge forhold som ikke direkte relaterer til den aktuelle disposisjon, 

men som har vært en del av beslutningsgrunnlaget og bakgrunnen for valgene som er tatt. 

Dette synet begrunnes i stor grad med hensynet til forutberegnelighet. 

 

Problemstillingen etter Telenor ble hva som ligger i uttrykket “naturlig helhet”.  

 

I Telenor ble disposisjonen som førte til skattefradrag sett i sammenheng med andre 

forretningsmessige formål, ved at disse ble ansett som naturlige i forhold til hverandre. 

To år forut for Telenor, avsa Høyesterett dom i Rt. 2004 s. 1331 (Aker) der disposisjonen 

som ga skattefordelen, ble sett på som unødvendig i forhold til Akers omorganisering. 

Transaksjonene hadde, vurdert separat, ingen egenverdi og gjennomskjæring ble foretatt.39  

Zimmer kommenterer følgende i forbindelse med dommen: ”Men hvis den disposisjonen 

som skattefordelen knytter seg til, ikke er et nødvendig eller naturlig ledd for å oppnå det 

                                                
36 Jf. Rt 2004 1331 pkt. 52 
37 Rt 2006 1232 pkt. 20 
38 Ibid. pkt. 49 
39 Rt 2004 1331 
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overordnede forretningsmessige formålet, skal dette mellomleddet vurderes separat, noe 

som lett vil lede til at skatteformålet dominerer ...”.40 

 

Forutsetningen for en samlet vurdering av disposisjoner som utgjør en naturlig helhet, må i 

følge førstvoterende i ConocoPhillips være at det er en nær indre sammenheng mellom 

disposisjonene og at de må være integrerte ledd i en samlet plan.41  

Han tilføyer dermed ytterligere momenter for vurderingen av uttrykket ”naturlig helhet”. 

At man skal ta med de disposisjonene som kan få betydning ved bedømmelsen av den 

skattemessige og ikke-skattemessige motivasjon knyttet til en gjennomskjæringssak, synes 

som sagt rimelig. 

 

Muligheten til å se transaksjoner i sammenheng, må anses svært viktig i den praktiske 

bruken av gjennomskjæringsregelen.. 

 

  

 

2.3 Den ulovfestede gjennomskjæringsregelen 

Etter å ha redegjort for formålet, utvikling og de mest sentrale hensynene for og imot 

omgåelsesreglene, tas det nå sikte på behandlingen av de materielle sidene av den 

ulovfestede gjennomskjæringsregelen.  

 

De siste årene har Høyesterett lagt til grunn at det foreligger to kumulative vilkår for å 

foreta gjennomskjæring.42 Formuleringen til Høyesterett er at grunnvilkåret er et 

“nødvendig, men ikke tilstrekkelig vilkår for gjennomskjæring.”43 Kumulativiteten 

innebærer at begge vilkårene må anses oppfylt for at en eller flere disposisjoner eventuelt 

kan skjæres gjennom. 

                                                
40 Zimmer (2009) s. 70 
41 Rt 2008 1537 pkt. 43 
42 Se bl.a. Rt 2006 1232 pkt. 47 
43 Rt 2007 209 pkt. 39 
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For det første må altså grunnvilkåret innfris. Disposisjonen må ut fra en subjektiv vurdering 

fremstå som hovedsakelig skattemessig motivert. En særskilt drøftelse om grunnvilkåret i 

punkt 2.4 nedenfor. 

Det andre vilkåret består av en objektiv totalvurdering av om disposisjonens virkninger, 

skattyters formål med disposisjonen og omstendighetene for øvrig fremstår som stridende 

mot skattereglenes formål. 

Det blir redegjort nærmere for totalvurderingen i punkt 2.5. 

Et sentralt moment ved begge vilkårene er graden av egenverdi, og dette momentet er 

gjenstand for vurdering både som ikke-skattemessig motivasjon og for disposisjonens ikke-

skattemessige virkninger . 

 

 

2.4 Grunnvilkår 

2.4.1 Utvikling og debatt 

Gjennomskjæringsadgangen ble tidligere vurdert etter en såkalt “momentstruktur”,44 som 

tok sikte på en objektiv helhetsvurdering av blant annet den skattemessige motivasjon, 

disposisjonens skattemessige virkninger og hvilken egenverdi disposisjonen hadde ut over 

dette.45 Motivasjonsuttrykket la opp til en subjektiv vurdering av skattyters formål med 

disposisjonen, men dette skulle tidligere bli vurdert helhetlig opp mot virkningene.  

 

På bakgrunn av dette vurderingstemaet, som hadde bakgrunn fra en rekke tidligere 

høyesterettsdommer46, oppstilte førstvoterende dommer Skoghøy i Hydro Canada, for 

første gang, en toleddsvurdering i den ulovfestede omgåelsesregelen. 47 I denne dommen 

ble grunnvilkåret slik vi kjenner det i dag, etablert. 

 
                                                
44 Uttrykket brukes bl.a. av Folkvord (2007) s. 293 
45 Jf. Rt 1999 946 s. 955 
46 Se bl.a. Rt 1997 1580, Rt 1998 1784, Rt 1998 1771, Rt 1998 1779. 
47 Se Rt 2002 456 s. 465-466 
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Zimmer kritiserte i 2007 etableringen av en toleddsvurdering, og hevdet at det 

grunnvilkåret som ble oppstilt i domspremissene i Hydro Canada ikke hadde dekning i 

forutgående rettspraksis.48 

Bakgrunnen for Zimmers kritikk var de tre omgåelsessakene i 2006, som mildt sagt hadde 

lite sammenfattende formuleringer av vurderingstemaet for gjennomskjæringsadgangen. 

Nagell-Erichsen, Telenor og den såkalte A-saken (Rt. 2006 s. 1062) kom høsten 2006. 

Førstnevnte dom anses ikke å skille mellom et grunnvilkår og en totalvurdering (det 

anvendes en momentstruktur), Telenor formulerer en klar toleddsvurdering og sistnevnte 

benytter en toleddsvurdering uten å spesielt presisere dette, og som også Zimmer antyder, 

kan domspremissene tyde på at det er avvikende oppfatning av innholdet i grunnvilkåret. 

A-saken kan synes å vurdere de skattemessige virkningene, fremfor det skattemessige 

formålet med disposisjonen, som det gjøres i Telenor.49 

 

Til støtte for sine argumenter påpeker Zimmer den økte faren for det han kaller å “omgå 

omgåelsesnormen” ved toleddsvurderingen. Siden begge vilkårene må innfris, vil det ved 

en subjektiv vurdering av skattyters skattemessige formål være mulig å tilrettelegge 

forholdene blant annet med dokumentasjon på ikke-skattemessige formål.  

Zimmer har definitivt et poeng her, spesielt hensett på Telenor-dommens vektleggelse av et 

internt notat og tolkningen av en aksjonæravtale. 

 

Benn Folkvord repliserer til Zimmers kritikk i Skatterett 2007 s. 293-300.  

For ordens skyld gjøres det oppmerksom på at mellom tidspunktet for disse artiklene har 

Høyesterett avsagt dom i Hex (Rt. 2007 s. 209), som igjen anerkjenner bruken av en 

toleddet vurdering.  

 

Folkvord besitter et motsatt syn og anfører at hensynet til nøytralitet særskilt begrunner 

omgåelsesnormen. Gjennomskjæringsregelen skal ramme “presumptivt 

samfunnsøkonomisk uheldige transaksjoner”, og i følge Folkvord vil et grunnvilkår “hindre 

                                                
48 Jf. Zimmer (2007) s. 12 
49 ibid. s. 6 
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at det foretas gjennomskjæring mot transaksjoner som ikke er skattemessig motivert.” 

Grunnvilkåret skal hindre gjennomskjæring mot samfunnsnyttige transaksjoner.50 

 

Debatten om grunnvilkårets eksistens i juridisk teori har avtatt som en følge av 

tilkommende høyesterettsavgjørelser som legger opp til at vurderingstemaet i den 

ulovfestede gjennomskjæringsregelen er en toleddet vurdering. Den subjektive vurderingen 

av grunnvilkåret har derimot blitt debattert og kritisert også i etterkant av Høyesteretts 

etterfølgende bruk av toleddsvurderingen. 

 

 

2.4.2 Innhold 

Grunnvilkåret er, som nevnt, de lege lata ett av to vilkår som må innfris for å kunne foreta 

en skatterettslig gjennomskjæring. 

Vurderingstemaet i grunnvilkåret er hvorvidt det hovedsakelige formålet med disposisjonen 

er skattebesparelse. Ønsket om å spare skatt må fremstå som den klart viktigste 

motivasjonsfaktor for at grunnvilkåret kan anses oppfylt.51 

Det skilles mellom skattemessige og ikke-skattemessige formål. Typisk for ikke-

skattemessige formål er forretningsmessige momenter som kan ha virket inn på de aktuelle 

disposisjonene. Hva som har vært den viktigste motivasjonsfaktor, må avgjøres ut fra en 

samlet vurdering av de opplysninger som foreligger i saken.52 

 

Dersom den dominerende virkning av transaksjonen er at skatteyteren sparer skatt, og den 

er av noe omfang, opererer Høyesterett med en presumsjon om at dette har vært den 

viktigste motivasjonsfaktor. Det er i så fall skattyter som har bevisbyrden for å 

dokumentere tilstrekkelig ikke-skattemessige momenter.53 At Høyesterett i tillegg beskriver 

                                                
50 Folkvord (2007) s. 298 
51 Jf. Rt 2002 456 s. 465 
52 Jf. Rt 2006 1232 pkt. 51. Se også sitat ovenfor i punkt 2.2. 
53 Rt 2007 209 pkt. 43 
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denne presumsjonen som sterk vil nok muligens gjøre det vanskeligere å “omgå 

omgåelsesreglene” slik Zimmer uttrykker bekymring for. 

 

I Telenor anførte staten at grunnvilkåret måtte vurderes objektivt. Dette ble besvart negativt 

av Høyesterett som uttaler at som skal legges til grunn er hva skattyter antas å ha lagt vekt 

på. Vurderingen skal altså foretas subjektivt.54 

Zimmer uttrykte at det er direkte uheldig med en subjektiv vurdering av grunnvilkåret.55  

Liland uttaler at ”... det i anstendighetens navn ikke går an å la skattemessige konsekvenser 

avhenge av skattyternes subjektive motivasjon.”56 Begge mener at dette åpner for økt 

tilrettelegging. 

 

I debatten rundt hvordan grunnvilkåret skal vurderes må man ha formålet med 

gjennomskjæringsregelen friskt i minne; beskyttelsen av norske skattefundamenter. 

Disposisjoner som er ledd i vekstskapning og eventuelt økte skatteinntekter til staten fra 

andre deler av virksomheten bør følgelig ikke gjennomskjæres. 

I Telenor uttalte Høyesterett, også dette i forbindelse med statens anførsel om en objektiv 

vurdering, blant annet: ”Dette innebærer imidlertid ikke at den begrunnelse skattyter har 

gitt for disposisjonen uten videre skal legges til grunn.”57 Grunnvilkåret blir avgjort på en 

samlet vurdering av de opplysninger som foreligger.  

 

Det bør etter mitt syn være adgang for norske skattytere til f.eks. å foreta strategiske valg i 

næringslivsøyemed, basert på subjektive avveininger uten å stå i fare for skatterettslig 

gjennomskjæring. Her kommer hensynet til forutberegnelighet sterkt inn.  

Zimmer og Liland har utvetydig et argument, men transaksjoner som har egenverdi i form 

av ikke-skattemessige motiver og dermed er forretningsmessig begrunnet, selv om det er 

sett fra en subjektiv vinkel, bør ikke gjennomskjæres. 

 

                                                
54 Rt 2006 1232 pkt. 50 
55 Zimmer (2007) s. 9 
56 Liland (2009) s. 114 
57 Rt 2006 1232 pkt. 51 
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Det vil nok oppstå grensetilfeller, men kombinert med de ovenfor nevnte 

presumsjonsbetraktningene til Høyesterett kan nok en subjektiv grunnvilkårsvurdering 

forsvares. Dette er også linjen Høyesterett har valgt. 

 

Telenor ble den første gjennomskjæringssak avgjort på grunnvilkåret (og den subjektive 

vurderingen av dette) slik vi kjenner det i dag.58 

 

2.4.3 Skattemessig motivasjon 

Hva som ligger i den skattemessige motivasjon er egentlig ganske enkelt; det er ønsket om 

å spare skatt.  

Størrelsen på skattebesparelsen er viktig moment. Både som virkning jf. 

presumsjonsbetraktningen ovenfor og som motivasjon for den aktuelle disposisjonen.  

At størrelsen får betydning blir illustrert i Hex, som gjaldt fastsettelsen av personinntekt 

(etter daværende regler) for hovedaksjonær i to selskaper som var krysseiet, ble det uttalt at 

“avtalen om krysseierskap er inngått på ubestemt tid, og over år dreier det seg om meget 

betydelige skattebesparelser.”59 

 

I Zenith fant Høyesterett at den aktuelle skattekreditten var hovedmotivet for aksjekjøpet 

og fant støtte for dette bl.a. i meglerens salgsprospekt som la hovedvekten på de 

skattemessige fordeler ved transaksjonen. Totalvurderingen stengte derimot for 

gjennomskjæring i denne saken. 

 

I Telenor, som dreide seg om et rekordstort beløp, ble ikke størrelsen på skattebesparelsen 

nevnt i vurderingen av grunnvilkåret. Det tilsier nok at forretningsmessig motivasjon ut 

over et visst nivå, stenger for gjennomskjæring uten hensyn til skattebesparelsens størrelse.  

                                                
58 Se bl.a. Zimmer (2007) s. 12 
59 Rt 2007 209 pkt. 44 



 23 

Hvis skattefordelen er liten, vil det nok virke motsatt ved at selv et minimalt ikke-

skattemessig formål vil forhindre gjennomskjæring. Av prosessøkonomiske grunner blir 

det neppe foretatt gjennomskjæring av uvesentlige skattefordeler. 60  

 

2.4.4 Ikke-skattemessig motivasjon 

Siden ikke-skattemessig motivasjon og virkninger behandles nærmere i kapittel 3 vil det 

kun gis en kort innføring her.  

En transaksjons ikke-skattemessige formål kan gi den aktuelle transaksjonen en realitet ut 

over skattebesparelse, og i den forbindelse stenge for gjennomskjæring. Sentralt i 

vurderingen av ikke-skattemessig formål står den forretningsmessige motivasjonen og 

disposisjonens egenverdi.  

Sentrale spørsmål er hvilke forretningsmessige momenter skattyter antas å ha lagt vekt på 

og hva sitter man igjen med om man tar bort de skattemessige formålene ved 

transaksjonen. Kvisli skriver bl.a.: “... jo mer formålsløs transaksjonen vil bli hvis de 

skattemessige hensyn kuttes ut, jo sterkere vil preget av arrangement være”.61 

 

2.5 Totalvurdering 

2.5.1 Generelt 

Det andre vilkåret som er nødvendig for anvendelse av den ulovfestede omgåelsesregelen, 

og dermed fravike utgangpunktet som er at de skatterettslige virkninger av privatrettslige 

disposisjoner må bedømmes ut fra disposisjonenes reelle innhold,62 består av en 

totalvurdering (også kalt helhetsvurdering). 

En lang rekke høyesterettsavgjørelser uttaler at det skal foretas en totalvurdering av om 

disposisjonens virkninger (herunder den forretningsmessige egenverdi), skattyters formål 

                                                
60 Samme standpunkt inntatt av Banoun (2003) s. 314 
61 Kvisli (1962) s. 109 
62 Rt 2006 1232 pkt. 46 
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med disposisjonen og omstendighetene for øvrig fremstår som stridende mot skattereglenes 

formål.63 

 

Vurderingstemaet etter helhetsvurderingen blir altså hvorvidt disposisjonen strider mot 

skattereglenes formål. Tidligere var det tale om en lojalitetsvurdering opp mot 

skattereglenes formål, men både Høyesterett og juridisk teori ser nå ut til å bruke uttrykket 

“stride mot skattereglenes formål”. Det foretas en sondring av begrepene illojalitet og 

formålsstrid under i punkt 2.6.1.  

Det er totalvurderingen som oftest reiser tvil i omgåelsessaker.64 

 

2.5.2 Objektiv eller subjektiv vurdering 

Høyesterett har lagt opp til en objektiv bedømmelse i totalvurderingen og dommer 

Matningsdal understreker som førstvoterende i Rt. 1999 s. 946 (ABB), der 

vurderingstemaet var om salg av skatteposisjoner skulle bli regnet som oppløsning av 

selskapet, at “lojalitetsvurderingen må foretas på objektivt grunnlag uavhengig av partenes 

subjektive forhold.”65 Samme formulering er inntatt i Aker-dommen, med henvisning til 

ABB.66  

Når Høyesterett taler om “lojalitetsvurderingen” må dette ses på som vurderingen av 

formålsstrid. Det er nok kun snakk om forskjeller i terminologi.  

 

 

2.5.3 Disposisjonens virkninger 

Virkningene av gjennomskjæringsaktuelle disposisjoner kan deles inn i to hovedgrupper; 

skattemessige og ikke-skattemessige virkninger. De virkninger som disposisjonen har hatt 

                                                
63 Se bl.a. Rt 2006 1232 pkt. 47, Rt 2007 209 pkt. 42, Rt 2008 1510 pkt. 59 
64 Anført bl.a. i Zimmer (2009) s. 65 
65 Rt 1999 946 s. 955 
66 Rt 2004 1331 pkt. 47 



 25 

ut over det skattemessige står sentralt i totalvurderingen.67 Dette er altså de ikke-

skattemessige virkningene.  

De skattemessige virkningene anses som det beløpet skatt som er spart. 

 

2.5.3.1 Skattemessige virkninger 

Skattemessige virkninger fremstår som ganske enkelt. Det er et gitt spart beløp, som skal 

veies opp mot ikke-skattemessige virkninger. Et sentralt moment ved de skattemessige 

virkningene er beløpets størrelse.  

I Rt. 1998 s. 1771 (Essem) ble en investering på NOK 17 500,- og muligheten for tap i 

konkurs funnet ubetydelig i forhold til den skattebesparelse avtalen åpnet for.68 

 

I Telenor uttaler førstvoterende seg om den skatterettslige virkningen i et obiter dictum 

(grunnvilkåret var uansett ikke innfridd): 

”Dersom Telenor Eiendom Holding AS innrømmes fradragsrett for realisasjonstapet ved 

overdragelsen av aksjene, vil den skatterettslige virkning av aksjeoverdragelsen være at 

Telenor Eiendom Holding AS oppnår en skattebesparelse på ca. NOK 2,41 milliarder.”69 

 

Den skatterettslige virkningen er altså selve skattebesparelsen. Videre følger: 

”Dette er imidlertid en konsekvens av at overdragelsen fant sted med et tap  

på 8.605.074.125. Verdinedgangen er reell, og dersom Telenor Eiendom Holding  

AS ikke skal gis fradragsrett for tapet, vil det innebære at selskapet må betale skatt  

av en nettoinntekt som er ca. kr 8,6 milliarder høyere enn den som reelt er oppnådd  

i selskapet. Jeg kan ikke se at det vil være i strid med formålet med reglene om  

fradragsrett for tap på å aksjer å gi Telenor Eiendom Holding AS rett til å  

fradragsføre dette realisasjonstapet. Tvert imot må dette etter min oppfatning fullt ut være i 

samsvar med formålet med disse reglene.”70 

                                                
67 Jf. bl.a. dissenterende votum i Rt 2008 1537 pkt. 77 
68 Rt 1998 1771 s. 1778 
69 Rt 2006 1232 pkt. 60 
70 l.c. 
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Høyesterett legger her vekt på en reell verdinedgang og til tross for en meget stor 

skattebesparelse, finner fradragsretten fullt ut i samsvar med formålet bak fradragsregelen.  

 

Det er vanligvis kurant å skille mellom skattemessige og ikke-skattemessige virkninger, 

men i Hydro Canada blir skillet satt på spissen. Problemstillingen var om skattefordeler i 

Danmark skulle anses som forretningsmessige eller skattemessige virkninger. Det ble i 

gjeldende sak ansett som “akseptabelt forretningsmessig hensyn.”71 Forholdet til 

utenlandsk skattebesparelse blir behandlet i kapittel 3. 

 

 

2.5.3.2 Ikke-skattemessige virkninger 

De ikke-skattemessige virkninger, og deriblant forretningsmessig egenverdi er en del av 

avhandlingens hovedfokus og vil bli redegjort for nærmere i kapittel 3. 

De ikke-skattemessige virkninger er de forretningsmessige momenter som kan gi en 

disposisjon realitet ut over skattebesparelse.  

Hva angår vekt av disse virkningene uttaler Zimmer: ”Det kreves ikke at disse [ikke-

skattemessige] (min tilføyelse) virkningene er tilnærmelsesvis like viktige som 

skattefordelen; de vil ha vesentlig vekt ved vurderingen når de overstiger et visst 

minimum.”72 

Èn problemstilling rundt de ikke-skattemessige forhold har vært om og i hvilken grad 

uønskede virkninger skal tillegges vekt i gjennomskjæringsvurderingen. Denne 

problemstillingen er også redegjort for i kapittel 3. 

 

2.5.4 Skattyters formål 

Skattyters formål og motivasjon er drøftet ovenfor, men er også en del av totalvurderingen. 

I grunnvilkåret kreves det at skattyters formål med disposisjonen hovedsakelig har vært 

                                                
71 Rt 2002 456 s. 467 
72 Zimmer (2009) s. 65 
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skattebesparelse og det må fremstå som den klart viktigste motivasjonsfaktor for at 

grunnvilkåret kan anses oppfylt. 

 

I totalvurderingen blir formålet med disposisjonen tillagt vekt som ett av flere momenter i 

vurderingen av om disposisjonene skal anses stridende mot skattereglenes formål. 

Det er logisk at skattyters formål i tillegg til grunnvilkåret blir en del av 

helhetsvurderingen. Det kan dermed ses i sammenheng med de andre delmomentene i 

totalvurderingen. I grunnvilkåret er det kun motivasjonen og formålet med en disposisjon 

som vurderes. Det er derfor også hensiktsmessig at skattyters motivasjon blir tillagt vekt 

også ved vurderingen av formålsstrid.  

2.5.5 ”Omstendighetene for øvrig” 

Omstendighetene for øvrig er “sikkerhetsnettet” i gjennomskjæringsregelens 

totalvurdering. Her kan de fleste forhold rundt en disposisjon som ikke faller under de 

andre kategoriene bli vurdert. Ofte vil nok skattyter dra frem forhold av rent bagatellmessig 

art for å gi rettsanvenderen et inntrykk av at de gjennomskjæringsaktuelle disposisjonene 

ikke strider mot skattereglenes formål. Det favner for vidt å analysere alle omstendigheter 

Høyesterett har tatt stilling til i forbindelse med omgåelsessaker, men noen sentrale 

momenter redegjøres for. 

 

Det kan til tider herske noe tvil om Høyesterett vurderer omstendighetene eller foretar 

avveiningen om formålsstrid.  

Et eksempel på dette er lovgivers manglende “retting”. I Zenith73 ble det lagt vekt på den 

aktuelle skattebestemmelsens forhistorie, og at lovgiver over lengre tid hadde vist interesse 

for de skatterettslige konsekvenser av bestemmelsen. Førstvoterende i Zenith uttalte: 

”Bestemmelsene hadde en lang forhistorie, og lovgiveren hadde gjennom flere tiår vist 

interesse for de skatterettslige konsekvenser av at hele eller deler av et selskaps virksomhet 

som sådan kunne sies å bli overdratt ved betydelig aksjesalg. Dette forhold tilsier etter min 

                                                
73 Rt 1997 1580 
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mening varsomhet med anvendelse av den ulovfestede gjennomskjæringsregel i et tilfelle 

som det foreliggende.”74 

 I dette tilfellet var det nok en vurdering av omstendighetene der lovgivers “aksept” av 

rettstilstanden var et moment for at disposisjonen ikke kunne anses som formålsstridig. 

 

I ConocoPhillips foretas det også slike tilpasningsdrøftelser, i det førstvoterende dommer 

Utgård anerkjenner det som problematisk å foreta gjennomskjæring når skattyter benytter 

løsninger som er etablerte og i utgangspunktet i samsvar med loven.  

Han uttaler også at skulle det være tale om en “systemfeil”, må dette rettes på av lovgiver 

og ikke ved gjennomskjæring.75 Når det gjelder forholdet mellom “omstendighetene for 

øvrig” og vurderingen av formålsstrid, er det vanskelig å trekke noe skarpt skille. Det er 

heller ikke viktig. Det er en del av samme helhetsvurdering. 

 

Disse momentene stiller også legalitetsprinsipielle spørsmål. Det at Høyesterett legger vekt 

på slike argumenter har nok en sammenheng med hensynet til forutberegnelighet. Når 

lovgiver med åpne øyne har akseptert en statisk rettstilstand, med påfølgende tilpasninger 

fra skattytere, kan det ikke være Høyesteretts oppgave å skjære gjennom. 

 

Skillet mellom omstendighetene for øvrig og disposisjonens virkninger kan også til tider 

være uklart. Et eksempel på dette er de forutgående og etterfølgende forhold rundt en 

disposisjon. Disse momentene kan i utvidet forstand bli en del av virkningsvurderingen, 

ved at de tillegges vekt som begrunnelse for de anførte skattemessige eller 

forretningsmessige virkningene. Motsatt kan virkningene vurderes snevert, der forutgående 

og etterfølgende forhold får en plass blant omstendighetene for øvrig. Hensett på at det er 

samme vurderingen som finner sted, så er heller ikke dette praktisk viktig.  

Både virkningene og omstendighetene legges sammen i totalvurderingen og vurderes opp 

mot formålsstrid.  

                                                
74 Rt 1997 1580 s. 1588 
75 Rt 2008 1537 pkt. 67 
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I gjennomskjæringsretten vil ”merkelappen” man setter på et forhold rundt disposisjonen 

kun være av teoretisk interesse. Spesielt gjelder dette skillet mellom omstendigheter og 

virkninger.  

 

I denne oppgaven blir forutgående og etterfølgende forhold vurdert som omstendigheter og 

får en ekstra behandling nedenfor. 

 

I Nagell-Erichsen, som gjaldt verdsettelse av arveavgift etter reglene i arveavgiftslovens § 

11A, ble det som en omstendighet rundt disposisjonene tatt hensyn til muligheten for 

etterfølgende eliminering av den risiko som skulle gi arrangementet tilstrekkelig 

egenverdi.76 En slik adgang til å annullere det som kan gi en transaksjon egenverdi, bør helt 

klart kunne regnes som en omstendighet. 

 

Andre omstendighetsmomenter Høyesterett har tillagt vekt finnes bl.a. i ABB, der 

fremgangsmåten og hvordan  den aktuelle overdragelsen fant sted ble ansett som relevante 

forhold.77 

Zimmer skriver at et særlig viktig omstendighetsmoment er “i hvilken grad transaksjonen, 

for å oppnå skatteformålet, er komplisert, kunstig eller unaturlig ut fra en forretningsmessig  

o.l. vurdering.”78 

 

Det er nok dette Høyesterett har hatt i tankene ved anvendelsen av den nåværende 

formulering av gjennomskjæringsregelen. Merkelige omstendigheter rundt en transaksjon, 

som ikke blir fanget opp av totalvurderingens øvrige momenter, kan bli tillagt vekt. 

Omstendighetene og vurderingen av disse kan fort ses i sammenheng med den praktiske 

innfallsvinkel Høyesterett ofte har i gjennomskjæringssaker, der reelle hensyn ofte blir 

brukt til støtte for avgjørelsene. 

 

                                                
76 Jf. Rt 2006 1199 pkt. 58 
77 Jf. Rt 1999 946 s. 955  
78 Zimmer (2009) s. 67 
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Sett i sammenheng med Zimmers sitat ovenfor, så kan handlingsalternativer vurderes som 

en omstendighet rundt disposisjonen. De valgmuligheter skattyter hadde ved 

transaksjonstidspunktet blir et relevant moment som ”omstendighet for øvrig” i 

totalvurderingen. Skattyter har ingen plikt til å velge det alternativet som gir høyest skatt 

hvis alternativene er noenlunde likeverdige. I denne oppgaven blir den videre drøftelsen av 

handlingsalternativene ansett som mer relevant i forbindelse med formålsstrid og vil 

følgelig behandles nedenfor. 

 

Videre legger Høyesterett i Hydro Canada, vekt på transaksjonens “reelle gjennomførelse” 

og omstendigheter som endring av styresammensetning og personelle grep som ble tatt. At 

slike forhold blir ansett som relevante er nok riktig. Det er imidlertid hensyn som tilsier at 

slike, selskapsrettslige følger av en aksjeoverdragelse, ikke bør bli tillagt særlig vekt. Sagt 

på en annen måte, vil nok ikke slike forhold noen gang alene stenge for gjennomskjæring. 

I samme sak fremholdt staten at disposisjonene ikke hadde påvirket selve driften eller den 

reelle eierkontrollen over selskapet (Hydro Canada), men dette ble ikke tillagt vekt av 

førstvoterende som uttaler: “Etter min oppfatning er begge disse forholdene uten betydning 

for den skatterettslige bedømmelse av transaksjonen.”79 Disse, sistnevnte, uttalelsene kan 

nok kritiseres. At driften og kontroll over selskapet er uten betydning for den skatterettslige 

bedømmelse kan nok diskuteres, i hvert fall hva angår gjennomskjæringsregelen. Det synes 

klart for undertegnede at momenter som drift og eierkontroll i det minste bør tjene som 

argumenter når man i en totalvurdering skal vurdere omstendighetene rundt en transaksjon.  

 

2.5.5.1 Forutgående omstendigheter 

De forutgående omstendigheter er de fleste forhold forut for en transaksjon som kan anses 

for å være relevante i vurderingen om gjennomskjæringsregelen kan anvendes. 

I ABB ble det lagt vekt på inaktivitet i selskapet forut (og i etterkant) for de aktuelle 

transaksjonene. ABB-saken ble av førstvoterende sammenlignet med Zenith-dommen, der 

gjennomskjæring ble nektet. Følgende ble uttalt i ABB: “Dessuten var Zenith inntil kort tid 

                                                
79 Rt 2002 456 s. 468 
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før salget et eiendomsselskap i aktiv drift, og virksomheten ble videreført kort tid etter 

salget. NEBB [det aktuelle selskapet i ABB-saken] (min utheving) var derimot et 

industriselskap ... hvor aktiviteten var avviklet nærmere to år før salget.”80 

 

Disse sakene er gode eksempler på saker der forutgående omstendigheter har tjent som 

relevante momenter både i favør og disfavør for skattyter. 

2.5.5.2 Etterfølgende omstendigheter 

For å få det komplette inntrykket av en gjennomskjæringsaktuell transaksjon, har 

Høyesterett vurdert de etterfølgende omstendigheter som relevante. I ovenfor nevnte Zenith 

ble et etterfølgende forhold som kontinuitet i selskapets eiendomsforvaltning tillagt vekt i 

skattyters favør i vurderingen av formålsstrid med de aktuelle skattebestemmelsenes 

formål.81 

I saker som gjaldt betydelig aksjesalg, der selskapet hadde fordelaktige skatteposisjoner, 

spilte nok forutgående og etterfølgende drift ekstra stor rolle. I disse sakene blir det et 

poeng om selskapet anses ”dødt”, og aktivitet blir derfor et sentralt moment. 

 

I Hex ble manglende korrespondanse mellom utbyttene, økt oppdragsmengde og 

selskapsrettslig posisjon som følge av eierandel (adgang til fusjonsnekting) drøftet. Dette 

var etterfølgende forhold (og virkninger) av den aktuelle krysseie-avtalen.82 Det ble uttalt at 

krysseierskapet ikke bare hadde skatterettslige virkninger, men det var ikke tilstrekkelig 

ikke-skattemessige virkninger for å nekte gjennomskjæring. Den videre fremstillingen om 

ikke-skattemessige formål og virkninger i kapittel 3, vil belyse dette ytterligere.  

 

En vurdering av de etterfølgende omstendigheter er særlig egnet til å kaste lys over de 

forholdene som forelå på transaksjonstidspunktet. Spesielt de forholdene som skulle tilføre 

egenverdi og utviklingen av det som er foretatt. 

 

                                                
80 Rt 1999 946 s. 956 
81 Rt 1997 1580 s. 1587 
82 Se Rt 2007 209 pkt. 51 
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2.6 Formålsstrid 

2.6.1 Generelt 

Vurderingstemaet i gjennomskjæringsregelens andre vilkår er hvorvidt det, etter en 

totalvurdering, vil stride mot skattereglenes formål å legge disposisjonene til grunn for 

beskatningen. Virkningene, formålet og omstendighetene, som er behandlet ovenfor i punkt 

2.3 flg., skal vurderes som momenter i denne helhetsvurderingen. 

 

Først en terminologisk bemerkning. Det har i Høyesterett vært tale om både en 

lojalitetsvurdering og/eller en vurdering av formålsstrid. Nå for tiden ser Høyesterett ut til å 

ha forlatt lojalitets-formuleringen. Zimmer, i rollen som redaktør i samarbeid med 

advokatfirmaet BA-HR, skriver at ilojalitets-formuleringen “... kan med fordel unngås fordi 

det lett gir for sterke assosiasjoner til en moralsk vurdering.”83 Hvorvidt en slik tankegang 

er bak Høyesteretts avtakende bruk av formuleringen, vites ikke.  

Spørsmålet blir om disse to formuleringene er ment å ha samme innhold. Zenith er lite 

konsekvent i formuleringene. Når førstvoterende går over til spørsmålet om formålsstrid, 

uttales det:  

“Denne problemstilling har tradisjonelt også vært formulert som et spørsmål om det er 

handlet illojalt med skattelovgivningen.”84  

Derfor byr det på atskillig mer tvil når det videre i domsslutningen uttales:  

“Jeg kan på denne bakgrunn ikke finne det innlysende at aksjeoverdragelsen i mars 1988 

strider mot avsetningsreglenes formål eller (min kursivering) fremstår som illojal i forhold 

til dette.”85 

I ABB uttales også illojalitet og formålsstrid om hverandre: “... det skatterettslige resultatet 

ved å følge formen fremtrer som stridende mot skattereglenes formål. Jeg understreker at 

lojalitetsvurderingen må foretas på objektivt ...”.86 

 

                                                
83 Zimmer og BA-HR (2010) s. 55 
84 Rt 1997 1580 s. 1586 
85 Rt 1997 1580 s. 1587 
86 Rt 1999 946 s. 955 
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I Hydro Canada blir følgende formulering brukt: “... illojal eller (min kursivering) 

stridende mot skattereglenes formål.”87 At totalvurderingen, i følge Hydro Canada, skal 

anses illojal eller stridende mot skattereglenes formål, fører til ytterligere forvirring. 

Tolkningen av Høyesteretts formuleringer er avhengig av om førstvoterende, rent 

grammatisk har tiltenkt “eller” som en eksklusiv eller inklusiv disjunksjon (enten-eller). 

Dette blir svært teoretisk, og svaret må nok uansett være at uttrykkene har hatt tilnærmet 

likt innhold.  

Det er imidlertid et tankekors at Høyesterett er og har vært relativt diffuse og inkonsekvent 

i formuleringen av gjennomskjæringsregelen. Dette har nok ført til forvirring og potensielt 

en svekkelse av forutberegneligheten. 

 

Slik vurderingstemaet for gjennomskjæringsregelen står seg i dag, inneholder det nok ikke, 

som tidligere påpekt, en lojalitetsvurdering.88  

 

Juridiske teoretikere har også kritisert Høyesteretts manglende konsekvens hva angår disse 

formuleringene. 

Gjems-Onstad beskriver illojalitetskravet som alternativt og stiller spørsmålstegn med hva 

man kan legge i at Høyesterett ikke bruker noe illojalitetskrav.89 Han er også en av dem 

som kritiserer inkonsekvensen til Høyesterett og uttaler at det å analysere nærmere 

Høyesteretts formuleringer kan minne om å skyte på blink i tåke.90  

 

Et illustrerende eksempel på denne inkonsekvente begrepsbruken fremkommer så sent som 

i Rt. 2007 s.207 (Hex). Førstvoterende drøfter formålsstrid, og det interessante i denne 

forbindelse er begrepsbruken: ”Dersom krysseierskapsavtale er hovedsakelig skattemessig 

motivert, må den etter min mening normalt anses å stride mot formålet (min utheving) 

med reglene om fastsettelse av personinntekt i aksjeselskaper. Som påpekt av Gjems-

                                                
87 Rt 2002 456 s. 467 
88 Bl.a. Rt 2006 1232, Rt 2007 209 
89 Gjems-Onstad (2008) s. 1103 
90 l.c. 
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Onstad, Norsk Bedriftsskatterett (2003), side 99 kan det som hovedregel ikke være illojalt 

(min utheving) å tilpasse ...”. 91 

Selv om førstvoterende her refererer fra teori, er det uheldig at det verserer to uttrykk som 

språklig kan tillegges forskjellig innhold. 

 

Noe “fasitsvar” på om illojalitet og formålsstrid skal ilegges forskjellig innhold finnes ikke. 

Det anses som mindre aktuelt nå enn før. Sondringen mellom de to formuleringene vil være 

av interesse når eldre prejudikater skal tolkes i forbindelse med gjennomskjæring og 

vurderingen av formålsstrid.  

 

De lege lata kreves det altså at disposisjonene skal helhetlig vurderes om de fremstår som 

stridende mot skattelovgivningens formål å legge disposisjonene til grunn for beskatningen. 

Momentene i denne vurderingen er redegjort for ovenfor. Det neste steget i vurderingen av 

formålsstrid vil være en analyse av den aktuelle skatteregel og konkretisere innholdet av 

denne. Det må deretter vurderes ut fra sakens faktum om formålsstrid skal fastslås.  

 

Det er uomtvistet at vurderingen av formålsstrid er objektiv, selv om begrepene har variert 

og formuleringens ordlyd fra Høyesteretts side tradisjonelt har vært at det er 

”lojalitetsvurderingen” som skal vurderes på objektivt grunnlag.92 

 

2.6.2 Konkretisering 

Når disposisjonens virkninger, formål og øvrige omstendigheter skal vurderes opp mot 

skattelovgivningens formål, må dette formålet konkretiseres. Utgangspunktet skal tas i den 

aktuelle skatteregel jf. Telenor.93 

 I Zenith ble formålet med reglene om betinget skattefritak for gevinst ved salg av 

næringstomter, negative saldi og avsetning til konsolideringsforhold funnet å være “stort 

                                                
91 Rt 2007 209 pkt. 50 
92 Jf. Rt 1999 946 s. 955 
93 Se Rt 2006 1232 pkt. 57 
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sett det samme”; legge til rette for fortsatt drift og vekst i næringslivet ved reinvestering i 

nye driftsmidler.94  

I Hex ble også formålet konkretisert som å ”... skape større skattemessig nøytralitet mellom 

eierformer i næringslivet, og å motvirke skattemessig forskjellsbehandling mellom 

aksjonærer som arbeider i selskapet, og andre lønnsmottagere.”95 

 

De to nevnte sakene er eksempler på at Høyesterett konkretiserer formålene med de påstått 

omgåtte skattebestemmelser. En særlig metode som brukes for å kartlegge de enkelte 

formål er analysering av lovens forarbeider og reglenes utvikling.  

I ConocoPhillips foretar førstvoterende dommer Utgård en utførlig redegjørelse av 

utviklingen av reglene om skattlegging av finansinntekter og -utgifter. 96 I den aktuelle 

dommen tilsa utviklingen og vekselvirkningen mellom lovendringer og nye tilpasninger at 

gjennomskjæringsadgangen var stengt. Sistnevnte er forhold av vekt i terskelvurderingen 

om motstrid foreligger. 

 

 

2.6.3 Vurderingen av formålsstrid  

Når det er gjort rede for hva som er formålet med skattebestemmelsene, er 

vurderingstemaet om det etter helhetsvurderingen vil være stridende mot skattereglenes 

formål å legge de gjennomskjæringsaktuelle disposisjonene til grunn for beskatningen. 

Da momentene for denne vurderingen i stor grad er gjennomgått ovenfor, og et sentralt 

moment er de ikke-skattemessige virkninger, vil det her angis hvor Høyesterett har “lagt 

listen” hva angår formålsstrid. Problemstillingen blir hvilke hensyn blir tillagt vekt av 

Høyesterett når det skal vurderes om det foreligger strid mot skattereglenes formål. 

 

Høyesterett har uttalt seg generelt om hva som er terskelen for å finne at det foreligger 

formålsstrid, i flere saker. 

                                                
94 Rt 1997 1580 s. 1587 
95 Rt 2007 209 pkt. 49 
96 Jf. Rt 2008 1537 pkt. 67 
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I Zenith uttales det at “det må foreligge ganske åpenbar motstrid mellom en transaksjons 

virkninger og formålet med de aktuelle lovbestemmelser før det kan bli tale om 

gjennomskjæring.”97 Førstvoterende peker bl.a. på liberale avsetningsregler, og at det var 

forståelig at utenlandske eiere, som ville avslutte virksomheten i Norge, var på leting etter 

nye eiere. Skattemyndighetenes alternativ, som var likvidasjon av selskapet ble fremstilt av 

førstvoterende som økonomisk særdeles ulønnsomt. 

Hva som ligger i utrykket ”åpenbar motstrid” blir ikke nærmere beskrevet i dommen, men 

på bakgrunn av konklusjonen til dommer Rieber-Mohn, så kan det nok trekkes inn 

momenter som spørsmålet om det foreligger forretningsmessig unaturlighet og hvilke andre 

alternativer som var tilgjengelig. Lovgivningspolitiske hensyn ble også tatt inn, da 

skattereglene var liberale, og formålet for de aktuelle reglene var tilrettelegging av fortsatt 

drift og vekst i næringslivet.  

 

I sin oppsummering av drøftelsen av formålsstrid formulerer førstvoterende seg på en måte 

som muligens kan gi et holdepunkt for hva som ligger i uttrykket ”åpenbar motstrid”. Det 

oppsummeres: ”Jeg kan på denne bakgrunn ikke finne det innlysende (min utheving) at 

aksjeoverdragelsen i mars 1998 strider mot avsetningsreglenes formål ...”.98 

 

Kan uttrykket ”innlysende” si noe om terskelen for motstridsvurderingen? Det har ikke 

lykkes undertegnede å finne juridisk teori som kommenterer dette, og det skal vises 

forsiktighet med bokstavtolkning av rettspraksis. Konklusjonen må nok bli at det er først og 

fremst uttrykket ”åpenbar motstrid” som kan trekkes ut fra Zenith-dommen om terskelen 

for motstridsvurderingen.  

 

Førstvoterende i Rt. 2008 s. 1510 (Reitan) foretar en generell drøftelse om tilpasning og 

valgmuligheter i lys av gjennomskjæring og formålsstrid, og uttaler blant annet: 

                                                
97 Rt 1997 1580 s. 1586-1587 
98 l.c. 
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”Borgerne har i tilfeller hvor de står overfor valgmuligheter som gir forskjellige skatte- 

eller avgiftsmessige konsekvenser, ikke plikt til å velge det alternativ som gir høyest skatt 

eller avgift. Så lenge det alternativ som blir valgt, er reelt og ikke fremstår som 

forretningsmessig unaturlig, er det fullt lovlig å innrette seg slik at skatten eller avgiften 

blir lavest mulig.” 99  

 

Som nevnt tidligere i oppgaven, vil også lovgivers ”aksept” av rettstilstanden spille en rolle 

i avgjørelsen om det foreligger formålsstrid eller ei. Der lovgiver med åpne øyne tillater en 

tilpasning eller lager regler som er ”skjematiske”, vil det kunne være problematisk å 

konkludere med formålsstrid. Problemstillingen er bl.a. tatt opp ConocoPhillips. 

Førstvoterende foretar en vid drøftelse av formålet bak de gjeldende skattereglene, og 

finner dem skjematiske uten at ligningstekniske hensyn var begrunnelsen for dette. Det blir 

uttalt i dommen: ”Det skal etter mitt syn særs mykje til for at det skal vere aktuelt med 

gjennomskjering i høve til lovreglar av denne karakteren.”100  

Lovforarbeidene til dagjeldende petroleumsskatteloven § 3 bokstav d antydet også at 

sokkelselskapene tilpasset seg situasjonen gjennom valg av kapitalstrukturer, som også var 

tilfellet i den aktuelle saken.  

Førstvoterende dommer Utgård uttalte i forhold til dette: ”For meg står det som 

problematisk å nytte skattemessig gjennomskjering i høve til dei ulike løysningane som er 

etablert innanfor systemet , og som i utgangspunktet er i samsvar med regelverket.”101 

Lovgivers ”aksept” av rettstilstanden må også ses i sammenheng med uttalelsene i Zenith-

dommen sitert ovenfor i punkt 2.5.5. 

 

At Høyesterett legger vekt på dette bør ikke kritiseres. Spesielt hensett til 

forutberegnelighetsprinsippet, bør dette momentet tas med i motstridsvurderingen. 

Selskaper som tilpasser seg etter lovregler i tråd med bransjenormer og praksis, bør ikke bli 

utsatt for gjennomskjæring, men ”hullene” bør rettes lovveien. Dette blir også presisert i 

ConocoPhillips-dommen.  
                                                
99 Rt 2008 1510 pkt. 62 
100 Rt 2008 1537 pkt. 67 
101 l.c. 
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Sammenligner man Zenith, Reitan og ConocoPhillips så ser man at de to siste synes å følge 

opp Zeniths terskelvurdering om at det er åpenbar motstrid som må foreligge. Da ingen av 

disse dommene ble ansett stridende mot skattereglene, kan det synes at terskelen for å 

konstatere motstrid er relativt høy, som også uttrykket ”åpenbart” tilsier.  

 

Som et eksempel på et tilfelle der Høyesterett har konkludert med formålsstrid er Rt. 2004 

s. 1331 (Aker).  I denne saken ble overdragelsen til et datterselskap, under skattemotiverte 

omstendigheter, ansett stridende mot den daværende konsernforskriftens formål. 

Disposisjonene ble sett på som forretningsmessig unaturlige, blant annet som følge av at 

alle de nødvendige transaksjonene fant sted samme dag og det ene selskapet hadde ”ingen 

annen oppgave enn å være mellomstasjon”.102 

At det hele ble utført som et ledd i en ”samlet plan” ble også tillagt stor vekt i 

motstridsvurderingen. Dette er helt klart en omstendighet som bør tillegges vekt, spesielt 

når den er unaturlig og gir disposisjonene et konstruksjonspreg. 

 

At disposisjonene anses som forretningsmessig naturlige, adgangen til å innrette seg etter 

skattereglene og at man ikke har plikt til å velge det “dyreste” alternativ, er sentralt i 

vurderingen om disposisjonene skal anses stridende mot skattereglene. Hvordan 

skattereglene er utformet og hvilke hensyn de skal ivareta må også tillegges stor vekt. 

Sistnevnte dom (Aker) legger vekt på konstruksjonspreget og at det hele var en samlet plan, 

utført på samme dag i det den foretar gjennomskjæring. Den ble også ansett for å ha total 

mangel på ikke-skattemessige forhold, noe som gjorde at det nok ble et riktig resultat. 

 

2.6.4 Kvantitativt avgrensede skatteregler 

Et spesielt tilfelle når det gjelder den enkeltes rett til å tilpasse seg skattereglene, er om en 

disposisjon skal anses i strid med skattebestemmelsene når en regel er skarpt avgrenset.  

 
                                                
102 Se Rt 2004 1331 pkt. 52 
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To rettsavgjørelser avsagt i 1998 adresserer problemstillingen om kvantitativt avgrensede 

regler, den tidligere omtalte Essem og Rt. 1998 s. 1779 (INA). Begge gjaldt reglene etter 

den såkalte ”delingsmodellen” om fastsettelse av personinntekt, som nå er opphevet. 

 

Et moment som særlig begrunner skepsisen mot gjennomskjæring på bakgrunn av de 

kvantitativt avgrensede reglene, er hensynet til forutberegnelighet. Det bør utvises 

varsomhet ved  gjennomskjæring av slike tilpasninger. En mulig subsidiær løsning kan 

være, som nevnt rett nedenfor, å knytte vurderingen opp mot noen av aspektene som ikke 

er av kvantitativ karakter. Dette kan forebygge skattearrangementer, men til en viss grad 

opprettholde forutberegneligheten. 

 

I Essem ble det konstatert at gjennomskjæringsregelen er generell og gjelder også i forhold 

til kvantitativt avgrensede regler og henviste blant annet til forarbeidene til den aktuelle 

loven, der lovgiver hadde forutsatt at gjennomskjæringsregelen var anvendbar i 

omgåelsestilfeller.103 I sin drøftelse av problemstillingen med de kvantitativt avgrensede 

reglene, fastslo Høyesterett at gjennomskjæringsspørsmålet i den aktuelle sak ikke knyttet 

seg til det matematiske aspektet, men til eierbegrepet. 104 

Noe som derimot indikerer at adgangen til å gjennomskjære kan bli stengt av rene 

kvantitative tilpasninger, er førstvoterendes uttalelser. Disse går ut på at siden eier- og 

utbyttebegrepene ikke er matematisk bestemt, åpner dette for en vurdering ut fra 

gjennomskjæringsregelen. Det blir i så fall tale om en negativ tolkning av førstvoterendes 

uttalelser hvis man skal kunne trekke denne konklusjonen.105 Essem-dommen ble avgjort i 

skattyters disfavør. 

 

I INA uttales det at “når skatteloven §58 [opphevet] er utformet slik den er - som en 

rettsteknisk skarpt avgrenset regel på det som her er det mest vesentlige punkt - synes det 

                                                
103 Jf. Rt. 1998 1771 s. 1776 
104 ibid. s. 1777 
105 l.c. 
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klart at skattene på personinntekt ikke i alle tilfelle kan treffe helt riktig ut fra formålet. 

Dette kan imidlertid ikke rettes på ved gjennomskjæring ...”.106 

INA-dommen ble avgjort i skattyters favør. 

 

Gjems-Onstad virker klar på at det som hovedregel ikke kan være illojalt å tilpasse seg en 

kvantitativ grense selv om tilpasningen er hårfin, så lenge den er reell. Han skriver bl.a.: 

“Det er ikke illojalt å ta hensyn til de kvantitative grenser som skattelovgiveren med åpne 

øyne har angitt.”107 

 

Gjems-Onstad har et poeng, og han har nok rett i at det som hovedregel ikke skal være 

illojalt å tilpasse seg denne type skatteregler. Det er nok imidlertid større nyanser, og rene 

konstruksjoner som tilpasser seg en kvantitativ grense må følgelig kunne gjennomskjæres 

hvis de oppfattes som åpenbart stridende mot skattereglenes formål. Konklusjonen må nok 

være at det er adgang til å gjennomskjære tilpasninger, men i lys av en kvantitativ grense er 

terskelen for motstridsvurderingen muligens høyere og det kreves mer. 

 

 

 

 

 

 

                                                
106 Rt 1998 1779 s.1785 
107 Gjems-Onstad 2008 s. 1110 
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3 EGENVERDI 

3.1 Generelt 

Kapittel tre tar sikte på en fremstilling av flere av de ikke-skattemessige forhold som kan 

anses relevante ved en disposisjon i  gjennomskjæringssammenheng.  

Det gis anledning for drøftelse av ikke-skattemessige forhold i både grunnvilkåret og 

totalvurderingen, henholdsvis de ikke-skattemessige formål og de ikke-skattemessige 

virkninger. 

Grensen for hvilke forhold som skal regnes for ikke-skattemessige, er ikke vanskelig å 

trekke. Det avgrenses negativt, og utgjør de forhold som ikke er skattemessige. Det 

klassiske grensetilfellet er ønsket om å spare utenlandsk skatt. Etter gjeldende rett kan ikke 

utenlandsk skattebesparelse brukes som skattemessig forhold i skattyters disfavør. Det kan 

imidlertid bli ansett som et legitimt forretningsmessig hensyn jf. Rt. 2002 s. 456 (Hydro 

Canada). 

 

Egenverdi kommer inn som et uttrykk i gjennomskjæringsretten. De ikke-skattemessige 

forhold må anses som egenverdi, og dette er i all hovedsak “det man sitter igjen med” når 

man har strippet en disposisjon for rene, skattemessige forhold.  

Kvisli formulerte dette, som nevnt i innledningen, i det som bl.a. er kjent som egenverdi-

syntesen: 

 

”Det vil neppe i noe tilfelle være tilstrekkelig å påvise at en transaksjon er fremkalt av 

skattemessige hensyn. Men jo mer formålsløs transaksjonen vil bli hvis de skattemessige 

hensyn kuttes ut, jo sterkere vil preget av arrangement være. Har transaksjonene ikke en 

viss egenverdi m.h.t. økonomiske realiteter, vil de skatterettslig sett ligge i faresonen selv 

om de privatrettslig sett er uangripelige.”108 

 

                                                
108 Kvisli (1962) s. 109 
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Bergesen-dommen109 ga denne syntesen tilslutning, og egenverdi som begrep ble en viktig 

del av gjennomskjæringsrettens utvikling. Høyesterett har i nyere tid sluttet å henvise til 

Kvisli og eldre rettspraksis. En grunn til dette kan være at normen har fått fotfeste og er 

blitt en anerkjent del av skatteretten. Gjems-Onstad bemerker at manglende bruk av eldre 

kilder kan tyde på at Høyesterett ønsker en utvikling av omgåelsesstandarden.110 

 

Egenverdi har kommet inn som begrep i forskriftsverket i forbindelse med bindende 

forhåndsuttalelser i skatte- og avgiftssaker. Egenverdi-uttrykket har fått plass i en hjemmel 

for avvisning av anmodninger om bindende forhåndsuttalelse. Forskriftens ordlyd på dette 

punktet er: ”Avvisning kan skje dersom den planlagte og skisserte disposisjon antas å ha 

liten egenverdi i forhold til de skatte- og avgiftsspørsmål anmodningen gjelder.”111 

Formuleringen i forskriften er en anerkjennelse av begrepet og brukes følgelig av 

ligningsmyndighetene som et verktøy for å slippe å ta en endelig avgjørelse til det som kan 

være en skattekonstruksjon forut for gjennomførelsen av denne. Det er derimot en ”kan-

regel” og det kan tenkes at det vil være prosessøkonomisk, samt forutsigbart for skattyter 

hvis denne kan få en avklaring på et grensetilfelle forut for en disposisjon. 

 

Man kan spørre seg om alle ikke-skattemessige forhold kan anses relevante i 

gjennomskjæringssaker. Majoriteten av ikke-skattemessige forhold vil være av 

forretningsmessig art. Forretningsmessige formål eller virkninger som gir en disposisjon 

egenverdi over en viss terskel, vil hindre gjennomskjæring. Banoun gir et eksempel på 

forhold som ikke er skattemessige og ikke av forretningsmessig art, kan være personlige 

forhold. Relevansen av slike forhold er det vanskelig å skrive noe generelt om, og må nok 

vurderes særskilt opp mot hvert saksforhold. Skattyter vil nok ofte, som påpekt tidligere i 

oppgaven, trekke frem flere forhold av bagatellmessig art for å gi rettsanvenderen et 

inntrykk om at en disposisjon har tilstrekkelig egenverdi. 

 
                                                
109 Rt 1966 1189 
110 Se Gjems-Onstad (2008) s. 1101 
111 Forskrift om bindende forhåndsuttalelser i skatte- og avgiftssaker § 7 3. ledd.  

(http://websir.lovdata.no/cgi-lex/wiftfil?/for/sf/hf-20050614-0550.html) 



 43 

Det anses som gjeldende rett at ved gjennomskjæringsvurderingen er det de ikke-

skattemessige forholdene på transaksjonstidspunktet som må anses relevante. 112 At dette er 

korrekt byr på liten tvil. Problemstillingen blir satt på spissen når det er skattyters 

motivasjon som skal vurderes. Det vil gi liten mening om skattyter kan anføre uforutsette, 

etterfølgende ikke-skattemessige virkninger i en gjennomskjæringssak som argument for 

sin motivasjon. I Hydro Canada blir dette drøftet i forbindelse med besparelsen av 

utenlandsk skatt og er behandlet nedenfor i punkt 3.5. 

Forutgående og etterfølgende omstendigheter rundt de ikke-skattemessige forholdene vil 

imidlertid tjene som støtteargumenter og kan kaste lys over hva som var tilfellet på det 

aktuelle transaksjonstidspunktet. Eksempler på slike momenter er forutgående interne 

notater, etterfølgende memoarer eller gjennomføring samt eventuell fullbyrdelse av en 

forretningsmessig strategi.  

Hva som skal anses som transaksjonstidspunktet er derimot ikke alltid like klart. Det kan 

være relativt enkelt i saker med én enkelt transaksjon. Der vil transaksjonstidspunktet være 

når overdragelsen finner sted. Verre er det når flere disposisjoner, som anses som en 

naturlig helhet, skal være gjenstand for gjennomskjæringsvurderingen. Hvordan dette skal 

vurderes er avhengig av saksforholdene, og hva som skal anses som 

transaksjonstidspunktet må vurderes særskilt i hver sak. Hovedregelen må nok likevel være 

at det er transaksjonstidspunktet til den gjennomskjæringsaktuelle transaksjonen som er 

gjenstand for vurdering. 

 

3.2 Rettspraksis 

Hvilke forhold kan gi en disposisjon tilstrekkelig egenverdi, og med dette forhindre 

skatterettslig gjennomskjæring? 

Under vil det trekkes frem eksempler fra Høyesteretts nyere praksis om hva som har blitt 

tillagt vekt som relevante egenverdimomenter både i forhold til ikke-skattemessig 

motivasjon og virkninger. 

 

                                                
112 Rt 1997 1580 s. 1586 
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I Essem,113 som sammen med Hex114 anses som en av krysseie-sakene, drøfter 

førstvoterende dommer Gussgard de ulike virkningene av krysseieavtalen. Dommen 

benytter seg av en momentstruktur i gjennomskjæringsvurderingen, ikke en 

toleddsvurdering. Den sondrer heller ikke mellom subjektive og objektive vurderinger, men 

foretar en objektiv vurdering av de ikke-skattemessige forhold vektet opp mot de 

skattemessige virkninger av avtalen. Saken ble avgjort i skattyternes disfavør etter at det 

ble funnet at egenverdien ikke var tilstrekkelig. Skattyternes anførsel om at krysseieavtalen 

var et ledd i markedsføringen og samarbeidet dem i mellom, ble av Gussgard ikke tillagt 

nevneverdig betydning da dette kunne vært oppnådd uten kryssbytte av aksjer.115 

Markedsføring og samarbeid ble altså anerkjent som forretningsmessige forhold, men ikke 

tillagt nok vekt for å hindre gjennomskjæring. 

Den skjeve utbyttefordelingen, innskrenket kontroll over de respektive selskapene, 

risikospredningen og mulighet for tap i konkurs var andre påberopte forretningsmessige 

hensyn. Disse anførslene ble drøftet opp mot den økonomiske realitet av førstvoterende, 

men uten hell for skattyterne. Pålydende for de respektive eierandelene var NOK 17 500,- 

og beløpet ble funnet ubetydelig i forhold til skattebesparelsen.116 

 

Andre forhold som denne dommen vektlegger er det gjensidige selskapsrettslige 

avhengighetsforholdet mellom de to avtalepartene. Det kunne ikke gi avtalen realitet, når 

de hadde likeverdig innflytelse i hverandres selskaper. Det at avtalen åpnet for 

gjenkjøpsrett ble også ansett som et relevant forhold. Dette er naturlig, en slik gjenkjøpsrett 

fratar avtalen vesentlige virkninger og dermed betydelig realitet. 

 

I den andre krysseie-saken, Hex, ble de “kontorinterne”117 fordelene, i likhet med Essem, 

funnet for lette som forretningsmessige motiv i forhold til skattebesparelsens omfang. 

Avtalen om krysseie ble ansett som hovedsakelig skattemessig motivert. I den foreliggende 

                                                
113 Rt 1998 1771 
114 Rt 2007 209 
115 Jf. ibid. s. 1777 
116 ibid. s. 1778 
117 Med de “kontorinterne” fordelene menes nytten man drar av hverandres kontaktnett og utvekslingen av 
erfaringer og idéer. 
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sak hersket det en sterk presumsjon for at skatteavtalen var skattemessig motivert som en 

følge av at den dominerende virkningen av disposisjonen var skattebesparelse.118  

I dommen var det også et tungtveiende moment for den skattemessige motivasjonen at 

avtalepartene hadde krav på utbytte for sine respektive eierandeler, og at det bidro i stor 

grad til innfrielsen av grunnvilkåret. At et gjensidig krav på utbytte, som egentlig burde 

tilføre en avtale realitet, blir brukt i skattyters disfavør kan ved første øyekast virke 

underlig. Høyesterett uttalte følgende rundt denne problemstillingen: 

”Gjennom avtalen om krysseierskap fikk Geir Edvardsen beholde skattefordelen samtidig 

med at utbetalingen av utbytte til Erling Bjartnes ble kompensert med at Edvardsen fikk 

rett til utbytte fra hans selskap. Etter min oppfatning må dette ha vært den klart viktigste 

årsak til at Geir Edvardsen inngikk avtalen om krysseierskap, og denne avtalen må derfor 

også for hans vedkommende anses hovedsakelig skattemessig motivert”119  

 

I denne saken ble det anført at skattyters søster hadde vært innehaver av 35% av aksjene i 

Hex forut for krysseierskapsavtalen. Høyesterett påpeker i den sammenheng at søsteren i 

den forbindelse hadde krav på sin del av aksjeutbyttet, og det dermed, som sitert ovenfor, 

stiller saken i et annet lys når skattyter har krav på utbytte fra avtalepartens selskap.120 

 

 

I Høyesteretts vurdering av om det foreligger strid med skattereglenes formål, legger de 

også til grunn at krysseierskapet ikke bare hadde skattemessige virkninger.121 

At begge de respektive selskapene hadde fått økt oppdragsmengde, knyttet førstvoterende 

dommer Skoghøy først og fremst til kontorfellesskapet og ikke til eierinteressene i 

hverandres selskap. Når førstvoterende bruker fraser som ”først og fremst” 

kontorfellesskapet og ”i liten grad” eierinteressene122, blir det etter min mening en litt 

unyansert konklusjon. At selskapene merker økt oppdragsmengde i etterkant av avtalen 

burde få en større rolle når det gjelder de forretningsmessige virkninger og ikke avfeies til 
                                                
118 Rt 2007 209 pkt. 43-44 
119 ibid. pkt. 47 
120  Jf. l.c. 
121 ibid. pkt. 52 
122 l.c. 
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kontorfellesskapet uten nærmere begrunnelse. Det poengteres imidlertid at rettstilstanden 

angående skatterettslig omgåelse ved krysseierskap var relativt klar etter Essem. De 

påpekninger som er foretatt her rundt positive virkninger som økt oppdragsmengde, er 

derimot spesielt interessante fra et egenverdisynspunkt.  

 

Et annet moment som ble drøftet av Høyesterett var manglende beløpsmessig 

korrespondanse på utbyttene til skattyterne, og det uttales at “... den omstendighet at 

selskapene har ført noe forskjellig utbyttepolitikk, kan [ikke] (min tilføyelse) medføre at 

krysseierskapet får karakter av en lojal tilpasning til skattelovens regler om beregnet 

personinntekt av overskudd i aksjeselskaper ...”.123  Uttalelsene om dette forholdets vekt er 

vage, men det kan virke som om Høyesterett har tolket dette i lys av de andre ikke-

skatterettslige virkningene, og funnet at dette ikke redder disposisjonene fra skatterettslig 

gjennomskjæring.  

 

 

I Zenith124, som gjaldt salg av skatteposisjoner, ble det konstatert at transaksjonen “i 

betydelig grad var skattemessig motivert”. Dette fremkom blant annet av et salgsprospekt 

som vektla de skattemessige fordelene. Spørsmålet i den aktuelle saken ble om 

overdragelsen hadde noen forretningsmessig verdi eller realitet ut over de skattemessige 

fordeler. Aktivasiden til Grønvold (som selskapet het den gang) besto i det vesentligste av 

finansaktiva og passivasiden besto av skattefrie fondsavsetninger. I Høyesteretts drøftelse 

av de ikke-skattemessige forholdene ble selskapets næringstomter til en verdi av ca. NOK 4 

millioner  ansett for å gi overdragelsen en viss forretningsmessig egenverdi ut over 

skattekredittene. 

Verdien av næringstomtene var under to prosent av selskapets samlede verdier, men ble 

likevel tillagt vekt, og det ble funnet at overdragelsen hadde en “viss, om enn begrenset, 

forretningsmessig verdi for kjøperen utover skattekreditten.”125 

                                                
123 Rt 2007 209 pkt. 54 
124 Rt 1997 1580 
125 Jf. Rt 1997 1580 s. 1586 
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Også kontinuiteten i eiendomsforvaltningen til Grønvold ble ansett som et relevant 

moment, som kunne antyde at overdragelsen hadde en realitet. Dette til tross for at 

aktiviteten var en nødvendighet for å beholde de skattefrie avsetningene. 

Den begrensede forretningsmessige realiteten, kombinert med kontinuiteten av 

eiendomsforvaltningen ble ansett som sterke nok ikke-skattemessige forhold til at 

gjennomskjæring ble nektet. Dommen drøfter også atskillige hensyn som må tas med i 

gjennomskjæringsbetraktningene (bl.a. forutberegnelighet og lovgivers ”aksept” av 

rettstilstanden). 

Det avgjørende i Zenith ble nok at overdragelsen ikke ble ansett stridende med formålet 

bak de aktuelle skattereglene. Hvor stor innvirkning graden av forretningsmessig egenverdi 

hadde på denne avgjørelsen ble ikke kommentert nærmere av førstvoterende. Det må nok 

tenkes at egenverdien i seg selv ikke kunne reddet transaksjonen fra gjennomskjæring. Som 

nevnt, var det atskillige reelle hensyn ved motstridsvurderingen som talte mot en 

gjennomskjæringsløsning.  

Banoun adresserer denne problemstillingen i sin doktorgrad og uttaler blant annet: 

”Dersom det er på det rene at et forhold har tilstrekkelig egenverdi, vil det ikke være 

nødvendig å drøfte illojalitetskravet, og vica versa.”126 

Det kan tenkes at det er en slik tankegang som er brukt i Zenith. At det foreligger en 

egenverdi er konstatert, dog i mindre grad. Den blir ikke ytterligere drøftet, og det kan ha 

en sammenheng med at disposisjonen uansett ikke anses stridende mot den gjeldende 

skatteregelen. 

 

I ABB127, som gjaldt salget av et inaktivt datterselskap med betydelige skatteposisjoner, 

anførte skattyter det faktum at det ga regnskapsmessig overskudd, som argument for at 

transaksjonen hadde forretningsmessig realitet. Førstvoterende uttaler:  

”Etter min vurdering er dette momentet ikke relevant fordi effekten, som bare er en 

regnskapsmessig avspeiling av transaksjonen, nettopp var en konsekvens av de sider ved 

                                                
126 Banoun (2003) s. 334 
127 Rt 1999 946 
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transaksjonen som medfører at den eventuelt må settes til side. De rettslige realitetene og 

ikke den regnskapsmessige beskrivelse må være avgjørende.”128 

Dette er en gjennomskjæringsrettslig paradoks. Virkningene av en 

gjennomskjæringsaktuell disposisjon tilfører en positiv effekt på regnskapet. Dette vil 

styrke aksjekurs og selskapets posisjon, men er likevel en følge av illojalitet mot norske 

skatteregler. Et slikt argument kan nok i beste fall brukes i forhold til motivasjonsvilkåret. 

Faktum i ABB og Zenith var påfallende likt. Den store (og avgjørende) forskjellen var 

Zeniths tomter og driftskontinuitet. 

 

Videre rettspraksis rundt de ikke-skattemessige forholdene finnes i Hydro Canada.129 Den 

gjaldt fradrag for konserninterne transaksjoner med tap, og interessant i denne 

sammenheng er at relativt uklare handelspolitiske argumenter ble godtatt som et relevant 

ikke-skattemessig forhold. Det var de handelspolitiske sidene ved flytting av virksomheten 

inn i EU som ble tillagt vekt til tross for at det var uklart hvilken effekt dette ville få. 

Subjektivt sett kunne dette forsvares, da retten la til grunn at de handelspolitiske 

argumentene hadde inngått som en del av beslutningsgrunnlaget. Dette var med på å gi 

transaksjonen egenverdi utover skattebesparelse og gjennomskjæring ble nektet. Nektelsen 

var neppe et direkte resultat av at de handelspolitiske forholdene ble ansett relevante, men 

prinsipielt kan man stille spørsmål ved at såpass vage argumenter blir tillagt vekt. Forhold 

av denne typen må nok bli gjenstand for en konkret vurdering i hver enkelt 

gjennomskjæringssak. Grensen mellom det som er bagatellmessige anførsler og reelle 

hensyn for beslutningsprosessen, er ikke lett å trekke. Som tidligere nevnt vil nok skattyter 

ofte argumentere med flere forhold av bagatellmessig art, for å gi en transaksjon egenverdi. 

 

For vurderingen av egenverdi på avgiftsrettens område er Nagell-Erichsen130 viktig. Det er 

den eneste av de gjennomskjæringsrettslige arveavgiftsdommene131 fra Høyesterett som 

foretar nevneverdige drøftelser om egenverdi. Dommen gjaldt gjennomskjæring av en 
                                                
128 Rt 1999 946 s 955 
129 Rt 2002 456 
130 Rt 2006 1199 
131 Se bl.a. Rt 2008 1510 
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større overførsel som ny egenkapital i et heleiet investeringsselskap, og retten fant at 

disposisjonene hadde ubetydelig egenverdi og var utført for å spare arveavgift.  

Generelt for disposisjoner i forbindelse med arveoppgjør, uttaler Høyesterett at det må tas 

med i vurderingen at virkningene av disposisjonene kan være mer ubetydelige for en 

arvelater enn for andre som foretar tilsvarende disposisjoner og fremhever blant annet når 

disposisjonen gjennomføres ved nært forestående dødsfall.132 Det er spesielt med henblikk 

på de negative virkninger av en transaksjon Høyesterett påpeker at dette spiller en rolle i 

vurderingen av egenverdi. I Nagell-Erichsen er det effekten av rentekostnadene, som 

potensielt bidrar til å gi disposisjonen egenverdi. 

Spesielt i forbindelse med arveoppgjør, peker Høyesterett også på muligheten til å 

reversere arvelaters disposisjoner og uttaler at det må tas hensyn til den aktuelle muligheten 

for å eliminere den risiko som kan gi arrangementet tilstrekkelig egenverdi.133 

Andre momenter som arvingene trakk frem for å gi disposisjonen egenverdi var et mulig 

oppkjøp og ønsket om å diversifisere investeringene. I den aktuelle sak tar førstvoterende 

en praktisk innfallsvinkel og finner at for oppkjøpets del, ville et lånetilsagn hatt samme 

nytten. Hva angår strategien om å diversifisere investeringene, trakk førstvoterende frem 

forhold som tilsa at dette bar preg av arrangement. 

Det kan være betenkelig at Høyesterett inntar en såpass praktisk tolkning av faktum. I 

inneværende sak bar det preg av illojalitet mot avgiftsreglene og resultatet var nok riktig, 

men generelt gjør forutberegnelighetshensyn seg gjeldende når dommerne mener 

disposisjonene kunne vært gjort “annerledes” og reelle hensyn utgjør store deler av 

domsgrunnlaget. Sett fra en annen side så er det en sentral del av motstridsvurderingen å 

drøfte kunstighet, unaturlighet etc. ved disposisjonene. Da kreves det en praktisk 

innfallsvinkel, noe som kan forsvare Høyesteretts formuleringer.  

 

I Telenor134 står, som i de fleste gjennomskjæringssakene, egenverdien i fokus. Telenor 

hadde solgt en aksjepost i et dansk mobilselskap til et søsterselskap i Telenor-konsernet. 

Det ble solgt med tap, og saken gjaldt tapsfradraget på dette. Til tross for at 
                                                
132 Rt 2006 1199 pkt. 58 
133 l.c. 
134 Rt 2006 1232 
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skattebesparelsen var enorm, NOK 2,41 milliarder, ble det funnet at transaksjonen ikke var 

skattemessig motivert i den grad at det åpnet for gjennomskjæring. Som tidligere påpekt 

var Telenor-dommen den første gjennomskjæringssak som ble avgjort på 

omgåelsesnormens, relativt ferske, grunnvilkår. 

Grunnvilkåret krever som kjent at skattebesparelse fremstår som den klart viktigste 

motivasjonsfaktor for disposisjonen. I tilfeller der skattebesparelse er den dominerende 

virkning, og besparelsen er av noe omfang foreligger det en sterk presumsjon for at denne 

har vært den viktigste motivasjonsfaktor og skattyter må godtgjøre (omvendt bevisbyrde) at 

skattebesparelsen ikke har vært den viktigste motivasjonsfaktor.135 

I den aktuelle sak var tapsfradraget på NOK 8,6 milliarder og skattebesparelsen som nevnt 

rett ovenfor, NOK 2,41 milliarder, noe som tilsier at det forelå en sterk presumsjon for 

disposisjonen var skattemotivert i sterk grad. 

De ikke-skattemessige forholdene rundt disposisjonen var Telenors omorganisering av 

konsernet samt strategien om å rendyrke Telenor Communication AS som 

eiendomsselskap. Sentralt rundt disse forholdene, og hvorfor transaksjonen ble foretatt 

internt i konsernet, var en aksjonæravtale tilknyttet den overdratte aksjeposten. Denne ble 

tolket dit hen at aksjene måtte overdras til Telenor ASA eller et selskap som var eid av 

dette.  

Det ble foretatt en hybridfinansiering i forbindelse med den konserninterne transaksjonen, i 

forbindelse med denne fremkom det ytterligere ikke-skattemessige forhold som ga 

transaksjonen egenverdi. Hensynet til Telenor-konsernets “kredittrating” ble av Høyesterett 

funnet som et legitimt forretningsmessig motiv. Hybridfinansieringen medførte at Telenor 

ikke foretok noen vesentlig økning av gjeldsbelastningen, noe som ville opprettholde 

ønsket kredittvurdering. 

 

Sett på bakgrunn av dette fant altså Høyesterett at disposisjonen var hovedsakelig 

forretningsmessig begrunnet. Det medførte at statens øvrige anførsler i saken ble ansett 

som unødvendig å ta standpunkt til.136 
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136 ibid. pkt. 54 
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At en skattesak av et slikt omfang blir avgjort på et subjektivt grunnvilkår har blitt kritisert 

i juridisk teori, om dette i punkt 2.4.1 ovenfor. 

Uten å ta stilling til om dommen skal anses som korrekt, så kommer nok svakheten til  

grunnvilkårets subjektivitet frem i Telenor. Den begrunnes forretningsmessig gjennom en 

strategi (omorganisering/rendyrking), selskapets subjektive tolkning av en aksjonæravtale 

og en hybridfinansiering som det foreløpig var ukjent hvordan kredittvurderingsbyråene 

ville behandle. 

Ved anvendelsen av grunnvilkåret er det nok riktig at dette nekter gjennomskjæring, men 

som Zimmer påpeker kan dette gjøre det lettere å omgå omgåelsesreglene. Sett fra den 

andre siden, vil det samtidig være strengt om selskapets egne vurderinger rundt 

transaksjoner ikke skal tillegges vekt i gjennomskjæringsøyemed. 

 

 

Den siste saken om skatterettslig omgåelse Høyesterett har behandlet, er ConocoPhillips.137 

Spørsmålet var om plasseringen av en fordring til et landbasert datterselskap (CIN) fremfor 

et særskattelignet selskap på sokkelen (NCAS) var gjenstand for skatterettslig 

gjennomskjæring siden moderselskapet finansierte kjøpet av fordringen. Ikke-

skattemessige forhold som ble tillagt vekt i saken var blant annet den aktuelle plasseringen 

både hadde kontrakts- og selskapsrettslige virkninger. Kontraktsrettslig hadde CIN alle 

rettighetene på fordringen, dessuten var kapitalinnskuddet fra NCAS til CIN ansett som 

bundet egenkapital i sistnevnte selskap, og kunne følgelig ikke tilbakeføres uten å benytte 

aksjelovens regler. Høyesterett la i saken vekt på hvor det var naturlig å plassere 

fordringen. Drøftelsene rundt dette sammenfaller med drøftelsene gjort i oppgavens andre 

kapittel og punktet om vurdering av formålsstrid.  

Saken blir avgjort på manglende formålsstrid under dissens 3-2. 

 

                                                
137 Rt 2008 1537 
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3.3 Terskelvurderinger 

Når ikke-skattemessige forhold er konstatert og ansett som relevante i en 

gjennomskjæringssak, blir spørsmålet hvor mye egenverdi som må til for å redde en 

disposisjon fra gjennomskjæring. Eller motsatt, hvor skattemessig motivert må en 

disposisjon være for at det skal kunne foretas gjennomskjæring. Nedenfor vil det gjøres 

rede for Høyesteretts generelle uttalelser om selve terskelen.  

Terskelvurderingen blir relevant i to sammenhenger. I grunnvilkåret må disposisjonen som 

tidligere nevnt være hovedsakelig skattemotivert. Et slikt hovedsakelighetskrav tilsier at 

skatteformålet må være viktigere enn de andre formålene til sammen. Det kan finnes støtte 

for en slik konklusjon i bl.a. Reitan der førstvoterende bruker uttrykk som ”den viktigste 

grunn” i behandlingen av grunnvilkåret.138 I Reitan ble grunnvilkåret avgjort i avgiftyters 

disfavør. I Telenor ble uttrykket ”den viktigste begrunnelse” tatt i bruk ved samme 

terskelvurdering, da i skattyters favør.139 Det kan nok derfor anses som gjeldende rett at 

terskelen for grunnvilkårets del blir at skattebesparelsen må anses som den viktigste 

begrunnelse for at hovedsakelighetskravet skal innfris. 

 

I totalvurderingen skal det, som kjent, på nærmere vilkår vurderes om disposisjonene 

strider mot skattereglenes formål. Momenter i denne motstridsvurderingen er redegjort for 

ovenfor i kapittel to, men ikke fra et egenverdi-perspektiv. Spesielt for de ikke-

skattemessige forhold i forbindelse med motstridsvurderingen, er noe som kan ligne på en 

korrelasjon mellom de to tersklene. Der egenverdien overstiger et visst nivå, vil dette nekte 

for gjennomskjæring. Der egenverdien er lav eller fraværende, foretar man en særskilt 

drøftelse om disposisjonene, med bakgrunn i de momentene nevnt ovenfor i punkt 2.6.2, 

må anses som stridende mot den aktuelle skatteregelens formål. Det presiseres at disse 

momentene er den samme vurderingen av formålsstrid, men at terskelen for henholdsvis 

egenverdi og illojalitet kan ses i sammenheng. Banoun uttaler følgende rundt dette: 

”Det kan jo også være en sammenheng mellom terskelen for egenverdi og terskelen for 

illojalitetskravet. Jo mindre egenverdi, desto større krav til lojalitet for at gjennomskjæring 
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139 Se Rt 2006 1232 pkt. 52 
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skal forhindres. Jo mer egenverdi, desto større krav til illojalitet før gjennomskjæring kan 

være aktuelt. I Zenith (Rt. 1997 s. 1580) og Hydro drøftet flertallet illojalitetskravet for å 

slippe å ta endelig stilling til egenverdikravet”140 

 

Hvor mye egenverdi som skal til for at en disposisjon mest sannsynlig ikke kan anses 

stridende mot skattereglenes formål, er vanskelig å ”matematisk” avklare. Det er en 

helhetlig vurdering, og må anses umulig å tallfeste. Det må likevel poengteres at ikke-

skattemessige virkninger vil måtte tillegges vesentlig vekt når de overstiger et visst 

minimum. Det kan ikke kreves at slike ikke-skattemessige forhold er tilnærmet like viktig 

som skattefordelen.141 

Dette illustreres godt ved en sammenligning av Zenith og ABB.142 Det er likhetstrekk i stor 

grad mellom dommenes faktum, og Høyesterett nektet gjennomskjæring i Zenith og foretok 

gjennomskjæring i ABB. (Dommene er gjennomgått nøye i punkt 3.2) 

Juridiske teoretikere, deriblant Frederik Zimmer, bruker disse dommene til støtte for sitt 

syn på terskelen i totalvurderingen. Terskelen for egenverdi i Zenith må nok anses for å 

være helt i nedre sjiktet for hva som kan tillegges vekt. Høyesterett vedgikk at 

transaksjonen hadde en viss, men begrenset forretningsmessige verdi. Som tidligere nevnt, 

går førstvoterendes drøftelse hovedsakelig ut på illojalitetskravet. Dette har nok 

sammenheng med den lave egenverdi for transaksjonen. Avgjørelsene til Høyesterett i hhv. 

Zenith og ABB må nok anses å støtte Banoun i det siterte ovenfor.143 At disse sakene skulle 

få forskjellige utfall, kan trolig ses på som et resultat av de ulike transaksjonenes grad av 

egenverdi. 

 

 

                                                
140 Banoun (2003) s. 334 
141 Zimmer (2009) s. 65 
142 Jf. l.c. (Zimmer bruker samme illustrasjon.) 
143 Jf. korrelasjonen mellom mer egenverdi/mindre illojalitet og vica versa. 
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3.4 Negative ikke-skattemessige virkninger 

Problemstillingen på dette punktet er om negative virkninger av ikke-skattemessig karakter 

kan bli relevant i vurderingen av om det foreligger egenverdi. Når en disposisjon medfører 

uønskede effekter, blir spørsmålet om disse effektene kan antyde skattemotivasjon eller det 

stikk motsatte. Avhengig av det enkelte saksforhold, så kan man tenke seg to tilfeller i 

omgåelsessakene. At en bedrift bevisst utsetter seg selv for en negativ effekt, fordi den 

anser disposisjonen i sin helhet for å være god med tanke på en skattebesparelse, bidrar til å 

styrke inntrykket av skattemotivasjon. Sett fra et annet synspunkt og sett i lys av egenverdi-

syntesen til Kvisli, så vil en negativ forretningsmessig virkning like fullt, i en aller annen 

grad, tilføre en disposisjon realitet ut over det skattemessige.  

 

For ordens skyld påpekes det at Høyesterett og juridisk teori har brukt betegnelser som 

negative virkninger, uønskede virkninger og ulemper. Dette skal imidlertid ses på som det 

samme; momenter som, hvis skattyter hadde hatt mulighet, ville vært foruten. Eksempler 

på dette er rentekostnader i forbindelse med låneopptak og manglende kontroll over et 

selskap, som blir en følge av disposisjoner som er gjort.  

 

Det er vanskelig å trekke noen generelle slutninger fra Høyesteretts praksis på 

problemstillingen rundt de negative virkningene, også juridiske teoretikere har avvikende 

oppfatninger på dette området. 

 

I en av de første omgåelsessakene vedrørende den såkalte “delingsmodellen”, Rt. 1998 s. 

1779 (INA), hadde et ektepar overdratt 34% av aksjene til ektemannens bror etter 

pålydende. Dette førte til at det ikke ble fastsatt personinntekt på selskapets overskudd og 

aksjeoverdragelsen ble skatterettslig angrepet av ligningsmyndighetene. I saken ble det lagt 

avgjørende vekt på at skattyter ved aksjeoverdragelsen hadde gitt avkall på retten til utbytte 

og at dette utbyttet vil kunne overstige den skattebesparelse som var aktuell.  

Et slikt avkall må anses som en negativ ikke-skattemessig virkning, og i inneværende sak 

ble den avgjørende for resultatet i skattyters favør. 
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Skulle det være tvil om eksistensen av en vurdering av negative konsekvenser forut for 

Nagell-Erichsen, finner man her en avklaring. Den anerkjenner eksistensen til en vurdering 

av negative konsekvenser i forbindelse med drøftelsen av egenverdiens betydning i 

gjennomskjæringssaker rundt arvefall.144 Det blir presisert at negative konsekvenser i form 

av tyngende rentekostnader normalt må ses bort fra i en gjennomskjæringssak da den 

foreliggende disposisjon (låneopptak) lett kunne reverseres. De negative virkningene i 

inneværende sak ble derimot ansett som et moment for at disposisjonene var 

skattemotivert. Førstvoterende dommer Endresen uttaler: “Rentekostnadene ville etter det 

opplyste legge beslag på det meste av hennes forventede inntekt. Samlet sett fremstår 

opplåningen som anstrengt og lite naturlig om det sees bort fra hensynet til arveavgiften. 

Rentekostnadene kan under de foreliggende omstendigheter ikke gi overføringen 

tilstrekkelig egenverdi. Det er snarere slik at rentekostnadene er en ulempe som tilsier at 

låneopptaket og den etterfølgende investering i Timothy AS ikke hadde noe annet siktemål 

enn å redusere arveavgiften.”145 

At Høyesterett tolker de negative virkninger såpass forskjellig bygger opp under at 

drøftelsen av disse virkningene nok er avhengig av en konkret vurdering sett opp mot de 

ulike reglene. 

 

Etter INA og forut for Nagell-Erichsen avsa Høyesterett dom i en omgåelsessak med Norsk 

Hydro (Hydro Canada). Denne dommen er mest kjent for drøftelsene rundt utenlandske 

skattebesparelser, men førstvoterende har også uttalelser rundt uønskede virkninger og 

vektleggingen av disse. Det var de selskapsrettslige konsekvensene av salg og bl.a. endring 

av styresammensetning som utgjorde de uønskede virkningene i denne saken. 

Førstvoterende uttalte at “... ved vurderingen av virkningene av disposisjonen [må det] 

(min tilføyelse) også legges vekt på virkninger som har karakter av ulemper for 

skattyteren.”146  

                                                
144 Rt 2006 1199 pkt. 58 
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Disse uttalelsene ble drøftet i forbindelse med totalvurderingen, men det virker foreløpig 

som at ulemper kan være relevant for begge vilkårene uten at Høyesterett har kommentert 

dette særskilt. 

 

Annenvoterende konst. dommer Zimmer inntar samme standpunkt på dette feltet og uttaler: 

“Når man er ute etter å kartlegge transaksjonens realitet for skattyteren, er det etter min 

mening liten grunn til å se bort fra de ulemper denne har måttet pådra seg i sakens 

anledning.”147 Zimmer henviser i den forbindelse også til eldre rettspraksis til støtte for sitt 

syn.148 

 

Førstvoterende presiserer imidlertid at ved totalvurderingen må de ønskede virkninger 

tillegges større vekt enn virkninger som oppfattes som ulemper. 

 

I den tidligere nevnte Hex-dommen ble det ansett som et negativt aspekt at en av 

virkningene av krysseierskapsavtalen var den selskapsrettslige muligheten for avtaleparten 

til å stenge for fusjon. Høyesterett drøftet dette og fant ikke å kunne tillegge dette 

momentet særlig vekt ved totalvurderingen og uttalte: “Det at et forsøk på å omgå 

skatterettslige regler gir visse ulemper, kan ikke redde omgåelsesforsøket fra 

gjennomskjæring.”149 

At avtalen medfører mindre kontroll over eget selskap er en negativ konsekvens. 

Høyesterett tillegger ikke momentet “særlig vekt”, dette kan tyde på det har blitt tillagt noe 

vekt, men ikke nok. Dette samsvarer med uttalelsene angående vekt i Hydro Canada. 

 

De negative virkningene har også blitt drøftet i juridisk teori, der det blant annet blir pekt 

på at Høyesterett er lite samstemte på dette temaet. Negative virkninger i INA blir tillagt 

stor vekt i skattyters favør, men blir ansett som et moment i avgiftyters disfavør i Nagell-

Erichsen. De blir anerkjent som relevante momenter i Hydro Canada, men blir nesten 

                                                
147 ibid. s. 471 
148 Se bl. a. Rt 1976 1317 
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kategorisk avvist i Hex. Det oppstår et nokså rotete bilde når man ser dette i sammenheng 

med utviklingen av gjennomskjæringsretten, og debatten rundt de kumulative vilkårene.  

 

Benn Folkvord har tatt til orde for at man skal skille mellom positive og negative 

forretningsmessige virkninger, samtidig som de skal trekke i hver sin retning i 

gjennomskjæringsvurderingen. Folkvord mener det understreker skattemotivet at en bedrift 

påfører seg uønskede virkninger. Videre betegner han egenverdi som et nettobegrep, og 

den bare skal tillegges virkning for skattyter der egenverdien er positiv.150 

Det er nok et slikt synspunkt som blir lagt til grunn i totalvurderingen i ovenfor nevnte 

Nagell-Erichsen, der det ble uttalt at rentekostnadene som ulempe tilsa et sterkt skatte- og 

avgiftsmotiv. Zimmer hevder en slik anvendelse av ulempene ikke hadde støtte i tidligere 

rettspraksis, samtidig som han påpeker at formålet med transaksjonen får “overdrevent stor 

plass” på bekostning av dens virkninger.151 

 

Zimmer hevder at om man tar Høyesteretts syn på ulemper i Hydro Canada og samtidig tar 

i betraktning momentet om at en bevisst ulempe vil understreke skattemotivet, vil følgende 

spesielle situasjon oppstå: “Ved vurderingen av grunnvilkåret taler ikke-skatterettslige 

negative virkninger for at vilkåret om skatteformål, er oppfylt. Men når man så kommer 

over i totalvurderingen, taler de samme ikke-skatterettslige virkninger mot at 

gjennomskjæring skal foretas.”152 

 

Det man kan tyde ut av Høyesteretts praksis og juridisk teori på området rundt de ikke-

skatterettslige negative virkningene, er nok at det hele ikke er helt avklart. At de generelt 

sett er anerkjent som relevante og blir tillagt vekt i gjennomskjæringssaker, synes klart. Det 

er derimot betydelig spennvidde mellom de ulike høyesterettsdommene, noe som tilsier at 

vurderingen av  hvilken betydning ulempene skal få, kan virke avhengig av en konkret 

                                                
150 Folkvord (2006) s. 427 ff. 
151 Zimmer (2007) s 355 (i petit) 
152 ibid. s. 7 



 58 

vurdering opp mot de ulike regelsett. En slik form for konklusjon inntar også Gjems-

Onstad.153 

 

 

3.5 Spare utenlandsk skatt 

Problemstillingen i dette punktet er om besparelsen av utenlandsk skatt er et legitimt ikke-

skattemessig forretningsmessig forhold som tilfører en disposisjon egenverdi, eller om det 

skal ses på som et relevant skattemessig moment ved anvendelse av den ulovfestede 

gjennomskjæringsregelen. Denne problemstillingen ble sentral i Rt. 2002 s.456 (Hydro 

Canada) og uttalelsene fra denne dommen danner grunnlaget for det som må anses for 

gjeldende rett. Dommen brukes på flere felt154 i gjennomskjæringsretten, men i det 

følgende vil behandlingen av dommen avgrenses til dette punktets tema.  

 

Mot slutten av år 1990 overdro Norsk Hydro ASA aksjene i Hydro Canada til Hydro 

Danmark, som var et heleid datterselskap. Aksjene ble overdratt med tap på over NOK 1 

milliard og utløste følgelig et skattemessig tapsfradrag som norske ligningsmyndigheter 

skjæret gjennom. Spørsmålet i saken var blant annet om det var grunnlag for skatterettslig 

gjennomskjæring av transaksjonen, og dermed nekte Hydros tapsfradrag. Hydro anførte at 

hovedbegrunnelsen for disposisjonen var danske skattevirkninger (skattemessig 

konsolidering) og antatte handelspolitiske fordeler som følge av at aksjene ble overdratt til 

et selskap innen den europeiske union. De la imidlertid ikke skjul på at de var klar over at 

selskapet kunne fradragsføre tap i Norge ved overdragelsen. 

 

Vårt fokus i denne sammenheng er betydningen av utenlandsk skattebesparelse i 

gjennomskjæringssaker. 

 

                                                
153 Gjems-Onstad (2008) s. 1108 
154 Bl.a. på negative virkninger og toleddsvurderingen. 
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Førstvoterende dommer Skoghøy påpeker, som tidligere nevnt i kapittel to, at formålet med 

gjennomskjæringsregelen er å beskytte fundamentene for norsk skatt, og at normens 

grunnvilkår da følgelig krever at det hovedsakelige formålet må være besparelsen av norsk 

skatt.155  

I behandlingen av grunnvilkåret finner flertallet at formålet med disposisjonen først og 

fremst må ha vært å spare norsk og dansk skatt. Det uttales videre at den norske 

skattebesparelsen må ha vært et viktig formål, men neppe kan ha spilt større rolle enn de 

danske skattevirkningene (samt de relativt vage handelspolitiske motivene).  

 

Med i denne avveiningen må også skattebesparelsenes størrelse medberegnes. Det var et 

poeng i denne saken at ved transaksjonstidspunktet var den danske skattebesparelsen 

fortsatt uklar. Som nevnt ovenfor, er det de ikke-skattemessige forholdene på 

transaksjonstidspunktet som skal være gjenstand for vurdering. De danske 

skattebesparelsene var avhengig av underskuddet i Hydro Canada og 

overskuddsutviklingen i Hydro Danmark, og var sånn sett uklare ved 

transaksjonstidspunktet. Annenvoterende kst. dommer Zimmer påpeker at det også må ha 

knyttet seg usikkerhet til mulige endringer i de danske reglene.156  

 

Det eneste som var klart var den norske skattebesparelsen på ca. NOK 420 millioner. Ved 

sakens behandling i fylkesskattenemnda var den danske besparelsen beregnet til DKK 188 

millioner, men den endelige skattebesparelsen ble anslått til NOK 344 millioner. Det må i 

denne anledning også tilføyes at beregningene gjort i forbindelse med behandlingen i 

fylkeskattenemnda, ble foretatt nesten 6 år etter transaksjonen, noe som atter belyser 

usikkerheten rundt de danske skattevirkningene. 

 

Det faller litt utenfor dette punktets mandat med en generell drøftelse av den usikre 

skattebesparelsen og grunnvilkåret. Dette er mer generelle betraktninger rundt 

gjennomskjæringsregelen.  Sett fra en annen side har det ikke vært mange saker rundt dette 

                                                
155 Rt 2002 456 s. 466 
156 ibid. s.471 



 60 

emnet, og skulle det være en generell utfordring ved saker av denne typen at vekten av 

motivet blir uklart som følge av usikkerhet rundt utenlandske skattebeløp, vil det være 

relevant også i denne sammenhengen.  

 

Ser man på den danske skattebesparelsen fra et motivperspektiv, kan det nok beløpsmessig, 

ha spilt en vesentlig mindre rolle på transaksjonstidspunktet enn hva som ble det reelle 

sparte beløp. Flertallet drøfter dette, men drar inn andre ikke-beløpsmessige faktorer til 

støtte for deres syn på at den norske skattebesparelsen neppe kan ha spilt noen større rolle 

enn de ikke-skattemessige forholdene.  

Flertallet uttalte: ”Fra statens side har det vært anført at Hydro under behandlingen av 

fylkesskattenemda beregnet verdien av den danske skattebesparelsen til DKK 188 

millioner, og at dette kan tyde på at den skattemessige virkning i Danmark er blitt betydelig 

større enn det konsernledelsen i Hydro opprinnelig hadde regnet med. Etter min mening 

kan det ikke trekkes noen slik slutning.”157 

 

De nevnte ikke-beløpsmessige faktorene bestod i hovedsak av et internt notat i Hydro som 

belyser motivasjonen og prioriteringsdrøftelsene av henholdsvis det norske fradraget og de 

fremtidige danske skattevirkningene.  

Forfatter av det interne notatet var daværende leder av økonomistaben i Hydro-konsernet, 

Nergaard, og når Høyesterett drøfter notatet i dommen blir det uttalt at: ”... i en situasjon 

hvor det blir spørsmål om å prioritere mellom å oppnå fradragsrett for akkumulert og 

fremtidig underskudd i Hydro Canada, ‘vil utnyttelse av akkumulerte underskudd ... ha 

lavest prioritet’”.158 159 

 

Til tross for at det ved transaksjonstidspunktet i 1990 fremsto som høyst usikkert hva de 

danske skattevirkningene ville bli, legger flertallet avgjørende vekt på det uttalte motivet i 

notatet og konkluderer med: ”... at hensynet til å oppnå dansk skattemessig konsolidering 

                                                
157 Rt 2002 456 s. 466 
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159 Siteringen i dommen er tatt fra Nergaards notat. 
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for Hydro har veid tyngre enn hensynet til å oppnå fradragsrett på inntrådt tap på aksjene i 

Hydro Canada.”160 

 

Som en digresjon, kan det nevnes at vektleggingen av det interne notatet i Hydro Canada-

dommen, kan ha “banet vei” for den sentrale posisjon et notat får ved behandlingen av 

grunnvilkåret i Telenor. Om vektleggingen av slike notater kan gjøre det lettere å ”omgå 

omgåelsesnormen” med bakgrunn i kumulativiteten til gjennomskjæringsvilkårene, har blitt 

diskutert i juridisk teori. Se ovenfor under punkt 2.4.1. 

 

Hadde man hatt et tilfelle uten andre relevante faktorer hensett til den usikre danske 

skattesituasjonen, så kunne det oppstått en intrikat situasjon der Høyesterett var blitt nødt 

til å ha drøftet forholdet mellom motivvurderingen og transaksjonstidspunktet. Høyesterett 

finner som tidligere påpekt, støtte i andre ikke-beløpsmessige faktorer. 

 

Flertallet dropper å ta endelig standpunkt til grunnvilkåret, som en følge av deres syn på 

totalvurderingen. Sett i lys av datidens utvikling på omgåelsesnormens område, er dette 

kanskje litt synd. Hydro Canada var, som tidligere nevnt, den første til å ta i bruk en uttalt 

toleddsvurdering i gjennomskjæringsøyemed. Det er nok likevel ganske klart at heller ikke 

grunnvilkåret med dets ”hovedsakelighetskrav”, er innfridd i denne saken. Dette er en 

direkte følge av at kun den norske skattebesparelsen ble tillagt vekt som skattemessig motiv 

for disposisjonen. 

 

I totalvurderingen fremholder førstvoterende sitt syn på de danske skattebesparelsene, og 

uttaler at de i dette tilfellet ”... fremstår som et akseptabelt forretningsmessig hensyn ...”. 161 

Skattebesparelsen får blant annet virkning for Hydro i form av økt verdi på aksjene til 

Hydro Danmark og Høyesterett påpeker at Hydro Danmark var et eksisterende 

holdingsselskap med aktivitet. Dette gjøres nok for å understreke synet på at de aktuelle 

disposisjonene ikke viste tegn på å være et “arrangement”. 
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Det blir videre lagt vekt på at Hydro driver internasjonal virksomhet og at det er 

forretningsmessig legitimt at selskaper da legger vekt på skattereglene i ulike land.  

Statens hovedargument mot vektleggingen av utenlandsk skattebesparelse som et ikke-

skattemessig forhold, er at det vil “... åpne for en uønsket internasjonal skattetilpasning, og 

at man da kan komme i den situasjon at skattemessig motiverte disposisjoner i ulike land 

opprettholder hverandre.”162 

Førstvoterende uttaler i forbindelse med statens anførsel: 

 “Til dette er å bemerke at dersom et fradrag i utlandet er betinget av at disposisjonen gir 

fradragsrett i Norge, vil det være et argument for at man ved lojalitetsvurderingen ser de to 

fradragene under ett. I den foreliggende sak er imidlertid den danske skattekonsolideringen 

ikke avhengig av at Hydro får tapsfradrag i Norge.”163 

 

Dette skillet mellom hvilken type skatteregel det dreier seg om, og manglende 

sammenheng mellom disse, får betydning når det skal avgjøres om en utenlandsk 

skattebesparelse skal bli tillagt ikke-skattemessig vekt. Gjems-Onstad fremhever også at i 

den gjeldende sak var det ikke spørsmål om en utnyttelse av forskjeller i landenes 

skatteregler, og nevner  bl.a. dobbelt eller tredobbelt avskrivningsfradrag som eksempler på 

tilfeller der løsningen bør være annerledes.164 

 

Både flertallet og mindretallet foretar drøftelser rundt denne problemstillingen i dommen. 

Det er i all hovedsak anerkjennelsen av dansk skattebesparelse og vektleggingen av denne 

som utgjør uenigheten mellom flertallet og mindretallet.  

Der flertallet prinsipielt anerkjenner utenlandsk skattebesparelse som et akseptabelt 

forretningsmessig hensyn for bedrifter med internasjonal drift, hevder mindretallet at selv 

om Hydro opplever forretningsmessige virkninger som verdistigning på aksjene, kan ikke 

gjennomskjæringsvurderingen bygge på en slik formell betraktning.   
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Annenvoterende uttaler: “Selv om sparte skatter sett fra et selskaps side et stykke på vei 

kan oppfattes på samme måte som kommersielle inntekter eller sparte utgifter, har de 

likevel en vesentlig annen bakgrunn og karakter.”165 

 

Utenlandsk skattebesparelse har med andre ord, i følge mindretallet, en bakgrunn og 

karakter som fører til at den ikke kan tilføre egenverdi. Dette hensynet ble ikke ivaretatt av 

flertallet i denne dommen. Konst. dommer Zimmer, i funksjon som annenvoterende, ga 

uttrykk for, som også Banoun har kommentert, det paradoksale ved at “sjansen for å få 

skattefradrag for tapet i Norge, øker jo større skattefordelen i Danmark er.”166   

De danske skattebesparelsene var i tillegg helt lojale, noe som etter mindretallets syn 

gjorde at de ikke kunne vurderes på samme måte som norske skattevirkninger. 

Mindretallets løsning tillegger derfor den utenlandske skattebesparelsen hverken 

skattemessig eller ikke-skattemessig vekt.  

 

Flertallets konklusjon blir som tidligere nevnt at utenlandske skattebesparelser må bli ansett 

som forretningsmessige hensyn og tilføre en disposisjon egenverdi. Førstvoterende uttaler 

sammenfatningsvis at aksjeoverdragelsen blir ikke ansett som omgåelse av 

tapsfradragsregelen, “... men som en lovlig skattemessig og handelspolitisk begrunnet 

tilpasning i et konsern som driver en betydelig internasjonal virksomhet.”167 

Dommen ble avsagt i dissens 3-2. 

 

Siden den ulovfestede gjennomskjæringsregelen gjelder i et bredt felt av skatterelaterte 

saker, blir spørsmålet om det kan anses som gjeldende rett at utenlandsk skattebesparelse 

på generelt grunnlag skal vektlegges som et  forretningsmessig legitimt hensyn. Det følger 

av gjennomskjæringsrettens karakter og mangfold at en slik konklusjon nok ikke kan 

treffes på generelt grunnlag. 

Hydro Canada-dommen la blant annet vekt på den internasjonale virksomheten til Hydro 

og Hydros rett til å tilpasse seg ulike regler i ulike land. Hvor stor grad av internasjonal 
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virksomhet som kreves for å tillegge utenlandske skattebesparelser egenverdi vites ikke, så 

dette er et argument for at det ikke skal være automatikk i at de blir ansett som 

forretningsmessige hensyn.  

Det er godt mulig vektleggingen av Hydros internasjonale virksomhet er en bevisst 

“sikkerhetsventil” fra Høyesteretts side og et kompromiss til statens anførsel om at man vil 

unngå uønsket skattetilpasning og skattemessige disposisjoner som gjensidig opprettholder 

hverandre.  

Selv om det i den aktuelle saken nok var riktig å tillegge egenverdi til de danske 

skattebesparelsene og virkningene av disse, må nok konklusjonen være at utenlandsk 

skattebesparelse ikke automatisk blir ansett som ikke-skattemessige forretningsmessige 

hensyn. Hydro Canada har derimot åpnet for en slik vurdering og anerkjent vektleggelsen 

av slike forhold, men som videre må tolkes i lys av f.eks. graden av internasjonal 

virksomhet og uavhengighet mellom de ulike lands skatteregler. 

 

Rett ovenfor er det drøftet hvorvidt utenlandsk skattebesparelse kan eller skal anses som 

ikke-skattemessig forretningsmessig hensyn som tilfører egenverdi.  

Et annet forhold som trolig må anses som gjeldende rett, er at utenlandsk skattebesparelse 

ikke skal vektlegges som et skattemessig forhold, verken i grunnvilkåret eller 

totalvurderingen.  Både flertallet og mindretallet i Hydro Canada inntar et slikt synspunkt. 

Mindretallet reserverer seg for tilfellene det er opptrådt illojalt mot utenlandske 

skatteregler. 

 

Gjems-Onstad støtter også en slik konklusjon og uttaler: “Trolig bør konklusjonen ut fra Rt 

2002 s 456 (Utv 2002 s 639 Hydro) være at spart utenlandsk skatt ikke kan brukes mot 

(min kursivering) skattyteren hverken i forhold til grunnvilkårets motivtest, eller en 

egenverdivurdering eller lojalitets-/formålsbetraktning etter totalvurderingen.”168 
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