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1  Innledning 

 

1.1 Presentasjon av tema 

Denne avhandlingen redegjør for hvilke tiltak som finnes, i nasjonal og internasjonal rett, mot 

bruk av gjennomstrømmingsselskaper i et inntektsskatterettslig perspektiv.  

 

Det store nettet av skatteavtaler har vist seg å medføre muligheter for særskilte former for 

skatteplanlegging ved utnyttelse av skatteavtalene. Dette kan gjøres ved omgåelse av intern-

rettslige bestemmelser eller ved å omgå begrensninger som følger direkte av en skatteavtale, 

gjerne omtalt som «treaty shopping». Begrepet brukes oftest om en situasjon hvor en som 

ikke er berettiget til fordelene i en skatteavtale benytter seg av en fysisk eller juridisk person 

for å oppnå disse fordelene. Typisk går dette ut på å etablere et selskap i en stat med gunstig 

skatteavtale, der landet hvor inntekten oppstod lemper på sitt krav til kildeskatt («withholding 

tax») på inntektene. Inntekten føres så ut av landet hvor den har sin kilde, via gjennomstrøm-

mingsselskapet, og videre til selskapets eiere i en tredjestat.  

 

Teknikken blir særlig benyttet for å unngå kildeskatt på aksjeutbytte, renter og royalty. Stater 

som egner seg spesielt for plassering av gjennomstrømmingsselskaper, er gjerne de som har 

lave skattesatser eller spesielt fordelaktige skatteregler.
1
 Også høyskatteland med få intern-

rettslige regler om kildeskatt eller et stort nett av skatteavtaler med bestemmelser om unntak 

fra kildeskatter, kan imidlertid være egnet for gjennomstrømming.
2
 Slik åpnes muligheten for 

å føre inntekter ut av en stat og inn i en annen, med ingen eller redusert skattebetaling. 

 

Sentralt som skatterettslig formål står det å skape rom i økonomien for offentlig aktivitet, om-

fordele verdier på en hensiktsmessig måte, i tillegg til å stimulere eller motvirke en gitt ønsket 

eller uønsket aktivitet. Det er av disse grunner essensielt at det offentlige får innbetalt skatten 

den etter rettslige bestemmelser skal motta.
3
 Ved forsøk på skatteunndragelse og skatteomgå-

else, for eksempel ved bruk av gjennomstrømmingsselskaper i internasjonale konsern, mot-

virkes de ønskede skatterettslige resultater.
 4

  

 

                                                 
1
  Skaar (2006) s. 847 

2
  Zimmer (2012) s. 44-45 

3
  Skatt kan defineres som en ytelse fra private til det offentlige uten konkret vederlag. Retten til å ilegge skat-

ter følger av Grunnloven § 75 a). 
4
  Skatteunndragelse vil si å gi gale eller ufullstendige opplysninger til myndighetene om faktiske forhold som 

har betydning for fastsettelse av skatter og avgifter. Slik unndragelse er ulovlig. Skatteomgåelse dreier seg 

om å utnytte skattelovgivning for å minimere en skatteforpliktelse.  
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Urettmessig bruk av et gjennomstrømmingsselskap vil kunne medføre at faktisk skattelegging 

av inntekt helt eller delvis unngås. OECDs Conduit Report (1986) nevner flere grunner til at 

denne situasjonen er utilfredsstillende.
 5

 Gjennomstrømmingsselskapet utnytter bestemmelse-

ne i internretten eller i skatteavtalen mellom staten der det er hjemmehørende og kildestaten, 

slik at de økonomiske fordelene til slutt ender opp hos personer som ikke er omfattet av avta-

len. Slik vil prinsippet om gjensidighet brytes og balansen mellom kontraktspartene endres. 

Dette vil også være i strid med hva som har vært tilsiktet av avtalepartene. Samtidig er skatte-

fordeler gitt av en stat ofte basert på at den aktuelle inntekten som et motstykke blir skattlagt i 

den andre avtalestaten. Staten som tilslutt mottar skatteprovenyet vil i tillegg ha lite insentiv 

til å inngå egen skatteavtale med kildestaten, ettersom avtalefordelene i kildestaten uansett 

kan oppnås ved bruk av et gjennomstrømmingsselskap, og det uten noen form for gjengjeldel-

se av disse fordelene.
6
 

 

Nettopp av disse grunner finnes det på det nasjonale og internasjonale planet tiltak som skal 

forhindre slik bruk av gjennomstrømmingsselskaper. I intern rett finnes den ulovfestede, skat-

terettslige omgåelsesnormen. Internasjonalt legger skatteavtalene begrensninger.  

 

1.2 Nærmere om gjennomstrømmingsselskaper  

Den engelske betegnelsen på gjennomstrømmingsselskaper er «conduit companies». Begrepet 

«conduit» er i Oxford Advanced Learner’s Dictionary (2005) definert som «a pipe, channel or 

tube», samt «a person, an organisation or a country that is used to pass things or information 

to other people or places». Definisjonen er i overenstemmelse med situasjonen beskrevet 

overfor, der en inntekt i en stat kanaliseres gjennom et mellomliggende selskap, og videre til 

et selskap i en tredjestat. Selskapet i den mellomliggende staten kan dermed bli å anse som et 

gjennomstrømmingsselskap. 

 

I Conduit Report skilles det mellom to typer gjennomstrømmingsselskaper, «direct conduits» 

og «stepping stone conduits». Temaet for denne avhandlingen er den type selskaper som om-

tales som direct conduits.  

 

Begrepet direct conduits forklares i rapporten ved hjelp av følgende illustrasjon: Et selskap 

hjemmehørende i stat A mottar utbytte, renter eller royalty fra stat B. På bakgrunn av skatte-

avtalen mellom stat A og B, hevder selskapet i stat A å være fritatt fra å betale kildeskatt til 

stat B. I tillegg er inntekten fritatt for skatt i stat A, for eksempel som følge av intern rett om 

utbytte mellom mor- og datterselskap. Selskapet er imidlertid fullt ut eid av en person bosatt i 

                                                 
5
  Double Taxation Convention and the use of Conduit Companies (1986), Organisation for Economic Cooper-

ation and Development (OECD) 
6
  Conduit Report (1986) pkt.1.D. 7. a)-c) 
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et tredjeland, som ikke er omfattet av avtalen mellom A og B. Ved anvendelsen av selskapet i 

stat A, utnyttes fordelene i skatteavtalen ved inntektsoverføringen fra B til A, fordeler som 

eieren i tredjestaten ellers ikke ville oppnådd. A kan her bli å anses som direct conduit, et 

gjennomstrømmingsselskap, der virkelig eier og mottaker av utbyttet, rentene eller royaltyen i 

realiteten er eieren i tredjestaten.
7
  

 

Det kan spørres om et selskap som innehar de egenskapene som gjør det til et gjennomstrøm-

mingsselskap, automatisk må anses uakseptabelt.
8
 I Conduit Report blir begrepet anvendt ge-

nerelt for å beskrive et problemkompleks, og hvilke omstendigheter som gjør at dette pro-

blemkomplekset ikke kan aksepteres. I denne avhandlingen brukes derfor begrepet gjennom-

strømmingsselskaper også slik, altså som en merkelapp på et problemkompleks, uten at det 

alene ved denne terminologien tas stilling til om det er akseptabelt eller ikke. Det må også 

være klart at det ikke er selskapets merkelapp som er bestemmende for dets rettslige status, 

men heller selskapets underliggende realitet.   

 

1.3 Problemstillinger og avgrensinger 

Innenfor avhandlingens tema reises det to hovedproblemstillinger. Disse dreier seg om nasjo-

nale og internasjonale tiltak mot uakseptabel bruk av gjennomstrømmingsselskaper.  

 

I intern norsk rett har den ulovfestede omgåelsesnormen til formål å forhindre omgåelse av 

skattereglene, blant annet der dette gjøres ved bruk av gjennomstrømmingsselskaper. Den 

første hovedproblemstillingen er dermed når omgåelsesnormen er anvendelig som et tiltak 

mot gjennomstrømmingsselskaper etter norsk internrett.  

 

Norge har i samarbeid med andre land inngått en lang rekke skatteavtaler, som blant annet har 

til formål å forebygge skatteomgåelse.
9
 Den andre hovedproblemstillingen er hvordan dette 

oppnås, nærmere bestemt hvilke begrensninger, eller tiltak, som ligger i skatteavtaleretten for 

anvendelsen av gjennomstrømmingsselskaper.  

 

Bruken av gjennomstrømmingsselskaper medfører langt flere spørsmål, men disse vil grunnet 

avhandlingens omfang ikke bli behandlet i det følgende. Det vil derfor ikke gis et heldekken-

de bilde av gjennomstrømmingsselskaper og hva de medfører av utfordringer.    

 

                                                 
7
  Conduit Report (1986) pkt. 1.B. 1. 

8
  Med begrepet «uakseptabelt» gjennomstrømmingsselskap siktes det her til et selskap som ikke anerkjennes 

for skatteformål. 
9
  OECDkomm. art. 1 – 7  
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Det avgrenses for det første mot proforma, der det gis inntrykk av et annet forhold utad enn 

det som er virkelig. Dette er i det vesentlige et bevisspørsmål. Tilfeller der avtale om en inn-

tektsoverføring fra et selskap til et annet inngås, men der partene seg i mellom er enige om at 

det mottakende selskapet kun skal fungere som gjennomstrømmingsselskap, behandles derfor 

ikke.  

 

Videre avgrenses det mot spørsmål relatert til skatteloven § 2-38 (5), som innrømmer skatte-

fritak for selskaper som er reelt etablert og driver reell økonomisk aktivitet i et EØS-land.  

 

I visse situasjoner kan bruk av et gjennomstrømmingsselskap medføre straff for aktørene bak 

konstruksjonen. Strafferettslige temaer vil ikke bli behandlet. Senere i avhandlingen vil det bli 

vist til en straffedom, men det er her kun de skatterettslige aspektene som blir trukket frem. 

 

Til slutt avgrenses det mot sekretesseregler. Slike regler særpreges av sterke restriksjoner på 

innsyn, tilslørende selskaps- og stiftelsesstrukturer og manglende offentlige registre. Sekretes-

sereglene innebærer at skatteparadiser lett kan bli gjennomstrømmingssteder hvor investorer 

oppnår anonymitet overfor skattemyndigheter og kreditorer.
10

 Problemer knyttet til slike reg-

ler vil derfor ofte dukke opp der gjennomstrømmingsselskaper er involvert. Da det her foku-

seres på det inntektsskatterettslige aspektet knyttet til bruken av gjennomstrømmingsselskap, 

vil sekretesseproblematikken heller ikke bli forfulgt videre. 

 

1.4 Den videre fremstillingen 

Avhandlingen søker å belyse ulike tiltak som i dag finnes mot gjennomstrømmingsselskaper, i 

norsk internrett og i skatteavtaleretten. Dette vil det bli tatt stilling til under avhandlingens to 

hoveddeler.  

 

Den første hovedproblemstillingen, hvorvidt den norske omgåelsesnormen er anvendelig som 

et tiltak mot gjennomstrømmingsselskaper, drøftes under kapittel 3. Kapittelet er i stor grad 

viet til norsk rettspraksis og de retningslinjene som der er trukket opp for anvendelsen av om-

gåelsesnormen.  

 

Den andre hovedproblemstilling, hvilke skatteavtalerettslige begrensninger som kan ramme 

gjennomstrømmingsselskaper, blir behandlet i kapittel 4. Her står særlig det skatteavtaleretts-

lige begrepet «beneficial owner» sentralt, se punkt 4.3.  

 

                                                 
10

  NOU:2009 s. 47 
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I kapittel 5 presenteres mulige fremtidige tiltak mot bruk av gjennomstrømmingsselskaper. I 

punkt 5.2 står Scheel-utvalget i fokus, mens OECDs nye arbeid med «Base Erosion and Profit 

Shifting» («BEPS») blir viet plass avslutningsvis i punkt 5.3.  

 

I kapittel 2 vil det med utgangspunkt i de to hovedproblemstillingene bli gitt en fremstilling 

av avhandlingens metode- og rettskildebruk. 
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2 Rettskilder og metode 

Avhandlingen tar for seg et skatterettslig tema innenfor nasjonal og internasjonal rett. Den 

alminnelige juridiske metode gjelder også på skatterettens område, og vil bli brukt i det føl-

gende.  

 

Et hovedpunkt i skatterettens metodelære er at skatteyterne anvender transaksjonstyper som 

de privatrettslige reglene åpner for. Utgangspunktet er at skatteyters valgte selskapsstruktur 

skal legges til grunn og respekteres ved den skatterettslige vurderingen, og at skattemyndighe-

tene dermed ikke skal overprøve skatteyternes valg.
11

 Sensur av selskapsstruktur skal være 

unntaket.  

 

2.1 Den interne omgåelsesnormen  

Den interne omgåelsesnormen blir under kapittel 3 anvendt for å klargjøre hva som skal til for 

å tilsidesette et gjennomstrømmingsselskap. Normen er etter norsk rett ikke lovfestet, men 

utviklet i et samspill av rettspraksis og juridisk teori. Det finnes i dag flere høyesterettsavgjø-

relser som beskriver normens innhold. Omgåelsesnormens fremste rettsgrunnlag er derfor en 

lang rekke høyesterettsdommer, samt en rikholdig juridisk litteratur.  

 

Hva gjelder tilfeller der omgåelsesnormen blir anvendt på et gjennomstrømmingsselskap, er 

rettspraksis imidlertid beskjeden. Det finnes i Norge ingen høyesterettsavgjørelser om nettopp 

dette. Høyesterettsavgjørelser som gjelder andre tilfeller der skattemessige disposisjoner har 

blitt tilsidesatt etter omgåelsesnormen, vil dermed bli brukt i et forsøk på å trekke slutninger 

fra andre omgåelsessituasjoner. Utfordringen består her i å utlede fra det generelle til det spe-

sielle.  

 

Underrettsavgjørelser har i den alminnelige juridiske metode liten vekt. I kapittel 3-5 vil like-

vel to dommer fra Oslo tingrett, som begge gjelder spørsmålet om et gjennomstrømmingssel-

skap kan rammes av den norske omgåelsesnormen, bli brukt for å belyse gjennomstrøm-

mingsselskaper i et omgåelsesperspektiv.
12

 Som nevnt finnes det ikke norsk rettspraksis som 

spesifikt omhandler disse situasjonene. De to tingrettsdommene, en straffedom og en sivil 

dom, må dermed sies å være unike hva gjelder nettopp dette spørsmålet. I tillegg behandler 

dommene det samme saksforholdet, og da de i resultat faller ulikt ut, er de godt egnet som 

eksempler på hvordan rettskildematerialet i omgåelsessaker på ulike måter kan anvendes i et 

gjennomstrømmingstilfelle. Dommene er relativt ferske, avsagt med under én ukes mellom-

rom sommeren 2014. Slik kan de ses som tidsaktuelle eksempler på omgåelsesnormens an-

                                                 
11

  Zimmer (2010) s. 48 
12

  TOSLO-2011-191007, UTV 2014 s. 1390 
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vendelse på gjennomstrømmingsselskaper, noe som igjen underbygger deres rettskildemessi-

ge vekt. Begge tingrettsdomene er anket.  

 

Den norske omgåelsesnormen er for tiden under debatt i Scheel-utvalget. Dette har resultert i 

en NOU fra desember 2014, der forslag til endringer av omgåelsesnormen gjennomgås og 

fremsettes. Denne vil også bli viet plass som rettskildemateriale. NOUen omhandler kun for-

slag, som ikke har blitt vedtatt. Likevel er den interessant for å belyse tidsaktuelle samfunns-

oppfatninger om normen, som også vil kunne ha betydning for gjennomstrømmingsselskapers 

fremtid. 

 

2.2 Skatteavtaleretten 

I kapittel 4 blir tiltak mot bruk av gjennomstrømmingsselsskaper drøftet ut fra skatteavtaleret-

ten. Skatteavtalene er fra et folkerettslig og statsrettslig synspunkt ordinære traktater. Etter 

den dualistiske oppfatningen må skatteavtalene transformeres for å få virkning i norsk rett, på 

minst samme trinnhøyde som lov. Dette følger av lex superior-prinsippet og det at de fleste 

bestemmelsene i skatteavtalene gir regler om at statene gir avkall på sin rett til skattlegging.  

 

Skatteavtaler gir ikke i seg selv hjemmel for å ilegge skatt. Som forlengelse av dette kan skat-

teavtalene heller ikke pålegge skatteyter en skjerpet skatteplikt i forhold til det som følger av 

internretten, men kun lempe skatteplikten. Skatteavtalen har dermed karakter av å være lex 

specialis i norsk skattelovgivning i de tilfeller skatteavtalen gir skattyter en mer fordelaktig 

skatteposisjon.
13

 Dersom skatteavtalen virker til ugunst for skattyter, får den norske lovgiv-

ningen forrang. 

 

Skatteavtaler inngås av Kongen (Finansdepartementet) etter samtykke fra Stortinget, jfr. 

Grunnloven § 26 (2). Avtalene blir automatisk del av norsk internrett når Stortinget har gitt 

sitt samtykke. Dette følger av dobbeltbeskatningsloven. Loven inneholder slik en forhåndsin-

korporasjon av skatteavtalene.
14

   

 

Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) utarbeidet i 1963 en 

modellavtale, «OECD Model Tax Convention on Income and Capital» (mønsteravtalen). For 

alle skatteavtaler Norge har inngått etter dette, er OECDs mønsteravtale lagt til grunn med 

større eller mindre unntak og modifikasjoner. Det vil bli tatt utgangspunkt i denne avtalen når 

skatteavtalerettslige begrensninger skal drøftes. Sammen med dens kommentarer 

(OECDkomm.) har mønsteravtalen senere blitt utgitt i flere reviderte utgaver og oppdaterte 

                                                 
13

  Zimmer (2009) s. 68 
14

  Zimmer (2009) s. 60 
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versjoner. Mønsteravtalen er ikke bindende for medlemsstatene, men OECDs råd har anbefalt 

at medlemsstatene legger den til grunn for inngåelse av skatteavtaler og at myndighetene føl-

ger kommentarene ved anvendelse og tolkning av avtaler.
15

  

 

I Rt. 2008 s. 577 Sølvik slås det fast at det er uomtvistet at skatteavtaler må tolkes i samsvar 

med folkerettslige regler om tolking av traktater. Wienkonvensjonen om traktatretten kommer 

derfor til anvendelse. Selv om Norge ikke har ratifisert Wienkonvensjonen, må det legges til 

grunn at art. 31 gir uttrykk for folkerettslig sedvane.
16

 Utgangspunktet er her at det ved tolk-

ningen skal tas utgangspunkt i traktatens ordlyd, dens formål og kontekst. 

 

Etter praksis blir også kommentarene til mønsteravtalen vektlagt ved tolking av skatteavta-

ler.
17

 Dette samsvarer med anbefalingene fra OECDs råd. Høyesterett har i flere saker lagt 

betydelig vekt på OECD sine kommentarer.
18

 Det kan dermed ikke være tvil om at kommen-

tarene skal tillegges stor vekt ved tolkningen av skatteavtaler, både av norske og andre lands 

myndigheter.
19

  

 

OECD utga i 1986 rapporten «Double Taxation Convention and the use of Conduit Compa-

nies» («Conduit Report»). Det kan være noe uklart hvilken rettskildemessig relevans og vekt 

en slik OECD-rapport har, men da store deler av rapporten ble inntatt i OECDs kommentarer i 

2003, må rapporten for store deler kunne sies å ha samme vekt som kommentarene.  

 

Heller ikke hva gjelder skatteavtaleretten finnes det i Norge rettspraksis om gjennomstrøm-

mingsselskaper, med unntak av de to tingrettsdommene som nevnt ovenfor. De vil også være 

anvendelige ved skatteavtalespørsmål.  

 

Utenlandsk praksis om gjennomstrømmingsselskaper og andre tilfeller der skatteavtalerettsli-

ge begrensninger har vært oppe til vurdering, gir imidlertid veiledning. Det kan stilles spørs-

mål ved den rettskildemessige vekten av slik praksis. Sikkert er det at utenlandsk rettspraksis 

kan tjene som illustrasjonsmateriale og argument for at spørsmål bør løses på samme måte i 

det norske rettssystemet.
20

 Etter Rt. 2011 s. 1581 Dell har utenlandsk rettspraksis interesse, 

særlig hvis det er tale om avgjørelser fra høyeste domstol. I det rettskildebildet som her fore-

ligger vil utenlandsk rettspraksis bli vektlagt, også der praksis ikke er fra høyeste domstol. 

                                                 
15

  Rådets vedtak av 23.10.97 
16

  Rt. 2008 s. 577 Sølvik avs. 46 
17

  Rt. 2008 s. 577 Sølvik avs. 47 
18

  Rt. 2001 s. 512 Safe Services, Rt. 2002 s. 718 Heerema III, Rt. 2011 s. 1581 Dell 
19

  Zimmer (2009) s. 79 
20

  Eckhoff (2010) s. 284 
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OECDs rapport «Base Erosion and Profit Shifting» (BEPS), fulgt av en tilhørende handlings-

plan som adresserer globale utfordringer knyttet til inntektsreduksjon, vil også bli viet plass. 

Forslagene som er fremsatt er ennå ikke overført til norsk rett og er fremdeles som anbefa-

linger å betrakte. Da rapporten er vedtatt av OECD, som Norge er medlem av, vil den likevel 

bli tatt i betraktning.  
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3  Omgåelsesnormen etter nasjonal rett 

 

3.1 Grensen mellom skatteplanlegging og uakseptabel skatteomgåelse 

På den ene siden er det akseptert, og legitimt, å innrette seg slik at skatten blir lavest mulig, 

såkalt skatteplanlegging. På den annen side kan ikke alle arrangementer som søker å oppnå 

skattereduksjon godtas. Det må altså trekkes en grense mot uakseptabel skatteomgåelse, tilfel-

ler der skattereglene blir forsøkt omgått eller utnyttet i strid med deres formål. Dette kan 

rammes av den interne omgåelsesnormen, også omtalt som gjennomskjæringsregelen.
21

  

 

Der gjennomstrømmingsselskaper blir benyttet for å føre inntekt ut av Norge, slik at beskat-

ningen reduseres eller elimineres, kan det bli aktuelt å vurdere om det dreier seg om en uak-

septabel omgåelse av norske skatteregler. Spørsmålet blir da hva som skal til for at et gjen-

nomstrømmingsselskap, som gjennom ulike selskapsdisposisjoner søker å omgå skatteregle-

ne, ikke kan aksepteres. Med andre ord, når er omgåelsesnormen anvendelig etter internretten 

som et tiltak mot gjennomstrømmingsselskaper?   

 

3.2 Normens hovedinnhold 

Ulovfestet gjennomskjæring på skatterettens område vil si at hvis de vilkår som er fastlagt 

gjennom høyesterettspraksis er tilstede, så kan en skattelovbestemmelse gis anvendelse på et 

saksforhold som ikke omfattes av lovteksten ved anvendelse av tradisjonell juridisk metode. 

Eller omvendt – en skattelovbestemmelse som ikke vil komme til anvendelse på et saksfor-

hold, gis anvendelse. Gjennomskjæring må alltid relateres til en materiell skatteregel og vil 

alltid medføre høyere skatt.
22

  

 

Høyesterett har i de senere år behandlet mange saker om skatterettslig gjennomskjæring. Om-

gåelsesnormens alminnelige innhold er utformet gjennom rettspraksis, deriblant Rt. 2007 s. 

209 Hex, som Høyesterett i de senere år ofte har tatt utgangspunkt i. Normen består inn-

holdsmessig av en toleddet vurdering – et grunnvilkår og en totalvurdering: 

 

«Grunnvilkåret går ut på at det hovedsakelige formål med disposisjonen må ha vært å spare 

skatt. Dette er et nødvendig, men ikke tilstrekkelig vilkår for gjennomskjæring. For at gjen-

nomskjæring skal kunne foretas, kreves i tillegg at det ut fra en totalvurdering av disposisjo-

nens virkninger (herunder dens forretningsmessige egenverdi), skattyters formål med disposi-

                                                 
21

  I denne avhandlingen brukes begrepet «omgåelsesnorm». Utrykket «gjennomskjæring» vil også bli benyttet, 

men forstås her som omgåelsesnormens effekt eller virkning. 
22

  Harboe (2012) s. 13 
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sjonen og omstendighetene for øvrig fremstår som stridende mot skattereglenes formål å leg-

ge disposisjonen til grunn for beskatningen.»
23

  

 

Utgangspunktet i norsk rett er at skatteyters valgte selskapsstruktur skal legges til grunn ved 

den skatterettslige vurderingen. Gjennomskjæring skal være unntaket. Det skal derfor mye til 

før et selskap blir rammet av omgåelsesnormen. Ettersom det i Norge ikke finnes eksempler 

på høyesterettspraksis som omhandler tilfeller der et utenlandsk selskap har blitt sensurert i 

medhold av omgåelsesnormen, kan det ikke gis et enkelt svar på når normen blir anvendt for å 

hindre bruk av gjennomstrømmingsselskaper. 

 

Flere norske avgjørelser tar likevel for seg den skatterettslige omgåelsesnormen, selv om de 

ikke direkte omhandler gjennomstrømmingsselskaper. Nedenfor gjøres det et forsøk på å ut-

lede retningslinjer for når omgåelsesnormen kan bli brukt som et tiltak mot bruk av gjennom-

strømmingsselskaper.  

 

3.2.1 Unødvendig mellomledd 

Når det gjelder disposisjoner som blir underlagt en vurdering under omgåelsesnormen, kan 

det i skatteretten ses bort fra forretningsmessig unødvendige mellomledd. Gjems Onstad 

(2012) uttrykker følgende: «Man må med rimelig sikkerhet kunne oppstille den rettsregel ba-

sert på rettspraksis og omgåelsesstandarden at forretningsmessig unødvendige mellomledd 

som bare tjener skatteformål, kan skattemyndighetene se bort fra».
24

  

 

Et eksempel på dette finnes i Rt. 2006 s. 1062 Fauske. Dommen gjaldt overføring av fast ei-

endom fra eier (A) til barn ved gave, og salg til tredjemann fra disse. Ved å gå veien om bar-

na, unngikk A gevinstbeskatning. Spørsmålet var dermed om det etter omgåelsesnormen kun-

ne anses slik at A hadde solgt direkte til tredjeperson. Under totalvurderingen av om overdra-

gelsen til barna før salget måtte anses som stridende mot skattereglenes formål, kom først-

voterende frem til at overdragelsen representerte en unødvendig omvei mellom A og kjøpe-

ren, og at den, om den ble akseptert skatterettslig, ville hatt som konsekvens at gevinsten ikke 

kom til beskatning. Den ulovfestede omgåelsesnormen kunne dermed anvendes, slik at A ble 

beskattet for salgsgevinsten.  

 

Det samme synspunktet om disposisjoner som utgjør unødvendige mellomledd er også rele-

vant der det er snakk om å anvende omgåelsesnormen på gjennomstrømmingsselskaper. Et 

utbytte utdeles for eksempel fra et selskap A i en stat til et holdingselskap B i en annen stat. 

                                                 
23

  Rt. 2007 s. 209 Hex avs. 39  
24

  Gjems Onstad (2012) s. 1094 
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Utbyttet videreutdeles imidlertid kort tid etter til selskap C i en tredjestat. Hvis disposisjonene 

gjøres for å unngå kildeskatt på en direkte utbetaling fra selskap A til selskap C, grunnet 

mangel på skatteavtale mellom statene der disse er hjemmehørende, kan det bli hevdet at sel-

skap B kun er et unødvendig mellomledd i utbyttetransaksjonen mellom A og C. Dette fordi 

selskap C uansett ender opp med å motta utbyttet. Momentet vil da inngå i omgåelsesnormens 

totalvurdering av om det vil stride mot skattereglenes formål å legge disposisjonen til grunn, 

slik som i den nevnte Fauske-dommen.  

 

Hva det unødvendige mellomleddet nærmere bestemt er, kan problematiseres. I eksempelet 

ovenfor med selskapene A, B og C, kan det spørres hva som egentlig sensureres. At aksjeut-

byttet deles ut til selskap B, kan ikke i seg selv anses som en unødvendig omvei. B er den 

privatrettslige eieren av aksjene og er den som er berettiget til utbyttet etter norsk aksjesel-

skapsrett. C ville hatt selskapsrettslige problemer ved å vedta et utbytte slik. Dermed er det 

selskapet som sådan som fremstår som det unødvendige mellomleddet og som kan stå i fare 

for å bli tilsidesatt, ikke utdeling av utbytte til aksjonæren etter selskapsetableringen. Hvorvidt 

etableringen av selskapet og utbytteutdelingen kan bli sett i sammenheng, behandles under 

punkt 3.2.4.  

 

Etter dette må formuleringen «unødvendig mellomledd» tolkes slik at mellomleddet ikke tje-

ner andre formål ved siden av de skatterettslige. Skattebesparelsen er i Fauske-dommen og 

selskapseksempelet åpenbar, og der et mellomliggende selskap ikke har andre formål i tillegg, 

vil det kunne hevdes at selskapet mangler substans. Selskapet kan dermed bli ansett som et 

uakseptabelt gjennomstrømmingsselskap. 

 

3.2.2 Disposisjonens egenverdi 

Det kreves at en disposisjon har en viss virkning, formål eller egenverdi for skattyteren utover 

det å spare skatt. Dette er et av momentene som inngår som del av omgåelsesnormens grunn-

vilkår og totalvurdering. Egenverdi defineres ofte som et krav om «forretningsmessig egen-

verdi». Forretningsmessige forhold kan omfatte økonomiske, organisatoriske, markedsmessi-

ge, selskapsrettslige, kontraktsrettslige, offentligrettslige og lignende forhold.  

 

I Rt. 2006 s. 1232 Telenor ble formålene bak en aksjeoverdragelse vurdert. Saken gjaldt nær-

mere bestemt spørsmål om tap ved realisasjon av aksjer i et datterselskap ved konserninternt 

salg. Telenor Eiendom Holding AS solgte sin aksjepost i et dansk mobiltelefonselskap til et 

søsterselskap i Telenor-konsernet med et tap på 8,6 milliarder kroner. Salget skjedde som ledd 

i en omorganisering av konsernet. Spørsmålet var om Telenor Eiendom hadde krav på inn-

tektsfradrag for dette realisasjonstapet eller om den interne omgåelsesnormen kom til anven-

delse.  
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I vurderingen av om grunnvilkåret var oppfylt, uttalte førstvoterende at skattebesparelsen ikke 

kunne anses som den viktigste begrunnelsen for aksjeoverdragelsen. Den viktigste grunnen 

var omorganiseringen av Telenor-konsernet, samt at det ved overdragelsen av aksjene ble lagt 

til rette for å finansiere senere aksjekjøp ved egenkapital – noe som var viktig for å opprett-

holde en høy kredittverdighet internasjonalt. Dette fremsto som klare forretningsmessige mo-

tiv, og disposisjonen hadde således egenverdi.
25

 Spørsmålet om det ville stride mot skattereg-

lenes formål å innrømme fradragsrett, måtte vurderes ut fra denne forretningsmessige verdien. 

Da førstvoterende heller ikke fant at disposisjonen ville være formålsstridig, var det ikke 

grunnlag for gjennomskjæring. Av dommen kan utledes at et gjennomstrømmingsselskap som 

har tilstrekkelig egenverdi utover å spare skatt, vanskeligere kan sies å være et unødvendig 

mellomledd som rammes av omgåelsesnormen. 

 

Rt. 2008 s. 1537 ConocoPhillips gir også veiledning hva gjelder vurderingen av en disposi-

sjons egenverdi. Saken gjaldt spørsmålet om en fordring, og dermed renteinntekten av denne, 

skulle allokeres til ett av to norske selskaper i Conoco-konsernet – et sokkelselskap undergitt 

høye skattesatser eller et annet datterselskap («CIN») som kun betalte vanlig selskapsskatt. 

Retten skulle så ta stilling til om denne disposisjonen ble rammet av den skatterettslige omgå-

elsesnormen. 

 

Høyesterett uttalte at det ikke var tvilsomt at den valgte disposisjonsstrukturen med plassering 

av fordringen i CIN var skattemotivert. Morselskapet viste imidlertid til at plasseringen av 

fordringen var en følge av Conoco-konsernets strategi i å legge virksomhet og aktivitet som 

ikke hadde tilknytning til sokkelvirksomhet, til selskaper som ikke drev slik virksomhet i kon-

sernet. Disposisjonen hadde i tillegg åpenbare kontraktrettslige og selskapsrettslige virkninger 

– CINs berettigelse til å motta renter samt mulighet til å reise misligholdsbeføyelser.
26

 Slik 

hadde plasseringen av fordringen verdi utover det rent skatterettslige, en egenverdi. Høyeste-

rett var enig i at det var naturlig å plassere kjøpet av fordringen i datterselskapet, men mente 

at dette var tett vevd sammen med skatteformål, slik at det var tvil om det var tilstrekkelig til 

at grunnvilkåret ikke var oppfylt. Da retten likevel fant at det etter en totalvurdering ikke ville 

stride mot formålet med reglene i petroleumsskatteloven å legge disposisjonen til grunn for 

skatteleggingen, ble det ikke tatt endelig stilling til om grunnvilkåret var oppfylt. Dommen gir 

anvisning på at omgåelsesnormens grunnvilkår lettere vil kunne anses oppfylt der gjennom-

strømmingsselskapets egenverdi er nært knyttet opp mot skatteformålene.   

  

                                                 
25

  Jfr. Rt. 2006 s. 1232 Telenor avs. 53 
26

  Jfr. Rt. 2008 s. 1537 ConocoPhillips avs. 48 
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Det kan spørres hvilke krav som må stilles til graden av egenverdi. I rettspraksis, særlig Rt. 

1997 s. 1580 Zenith og Rt. 2012 s.1888 Dyvi eiendom, synes det som at kravet til disposi-

sjonskompleksets egenverdi ut over skatteformål, ikke er satt høyt. Zenith-saken gjaldt salg av 

skatteposisjoner som fulgte av skattefrie avsetninger. Spørsmålet var om et selskaps to næ-

ringstomter, som utgjorde under to prosent av selskapets samlede verdier, ga transaksjonen 

tilstrekkelig egenverdi. Til dette uttalte førstvoterende at «aksjeoverdragelsen hadde en viss, 

om enn begrenset, forretningsmessig verdi for kjøperen utover skattekreditten, som utvilsomt 

var hovedmotivet for aksjekjøpet».
27

 Flertallet mente likevel at det ikke var adgang til å til-

sidesette den gunstige skatteposisjonen. Til tross for at den forretningsmessige verdien var 

svært lav, kom Høyesterett altså til at det var tilstrekkelig. 

 

Dyvi eiendom-saken gjaldt spørsmål om det var grunnlag for å nekte Dyvi Eiendom AS inn-

tektsfradrag for tidligere underskudd i medhold av omgåelsesnormen. Det ble vist til de vur-

deringer som ble gjort av disposisjonens forretningsmessige verdi i Zenith-dommen og at 

prinsippene i denne avgjørelsen ikke er tilsidesatt i senere praksis.   

 

Det lave kravet til disposisjoners egenverdi har blitt kritisert i juridisk teori, men har altså ikke 

blitt fraveket av Høyesterett.
28

 Harboe (2012) går så langt som å si at de lave kravene som i 

rettspraksis er stilt til skatteyterne gjennom egenverditesten, viser at skattemessig gjennoms-

kjæring reservers for rene unntakstilfeller.
29

 Høyesteretts liberale krav til egenverdi må derfor 

kunne ses som et bidrag til at gjennomstrømmingsselskaper vanskeligere rammes av den 

norske omgåelsesnormen, så lenge andre formål enn kun skatterettslige lar seg påvise. 

 

Andre virkninger som bidrar til å gi en disposisjon egenverdi kan eksempelvis være ansvars-

gjennombruddbetraktninger. Investeringsbeskyttelsesavtaler, «Bilateral Investment Treaties» 

(«BITs») er folkerettslige avtaler der stater påtar seg en plikt til å erstatte tap som privatretts-

lige subjekter har lidt i avtalestaten. Det er særlig aktuelt å inngå slike avtaler med stater som 

preges av politisk og sosial urolighet, korrupsjon og lignende. Norge har svært få slike avta-

ler.
30

 Et norsk selskap ønsker for eksempel å investere i et land i Afrika, men Norge har ingen 

investeringsbeskyttelsesavtale med det afrikanske landet. For å distansere seg fra staten, samt 

redusere den økonomiske risiko investeringene medfører, kan det norske selskapet ønske å 

benytte seg av et mellomliggende holdingselskap hjemmehørende i en stat som har slik inves-

teringsbeskyttelsesavtale med vedkommende land. Valget kan eksempelvis falle på Luxem-

bourg, som har inngått mange slike avtaler. Gjennom holdingselskapet i Luxembourg kan det 

                                                 
27

  Rt. 1997 s. 1580 Zenith s. 1587  
28

  Banoun (2008) s. 164 flg.  
29

  Harboe (2012) s. 276 
30

  Per i dag har Norge 15 aktive Bilateral Investment Treaties. 
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norske selskapet distansere seg fra det som måtte foregå i landet og sikre seg bedre økono-

misk ved statskupp, nasjonaliseringer med mer ved å ta beslag i diverse eiendom det afrikans-

ke landet måtte ha. Eksempelet viser at konserner kan ha legitime grunner for å benytte mel-

lomliggende selskaper som ikke utøver noen funksjoner, utover det nevnte. Hvis holdingsel-

skapet brukes for å strømme inntekt mellom Norge og det afrikanske landet, og det dermed 

oppnås skattefordeler, kan ansvarsgjennombruddbetraktningene bidra til å gi selskapet egen-

verdi slik at det går klar av omgåelsesnormen.  

 

3.2.3 Utenlandske skattevirkninger 

Omgåelsesnormens hovedvilkår går som kjent ut på at hovedformålet med en disposisjon må 

ha vært å spare skatt. Bare når slike norske skatteformål er til stede, kan det være aktuelt med 

gjennomskjæring. Derimot er et ønske om å spare utenlandsk skatt ansett som et legitimt for-

retningsmessig formål ved den norske omgåelsesnormen.  

 

Rt. 2002 s. 456 Hydro Canada er illustrerende hva gjelder momentet utenlandske skattevirk-

ninger. Saken gjaldt gyldigheten av skatteligningen for Norsk Hydro ASA («Hydro») for inn-

tektsåret 1990. Spørsmålet var om Hydro hadde krav på fradrag i inntekten for tap ved salg av 

aksjer i et datterselskap i Canada til et annet datterselskap i Danmark, eller om det var grunn-

lag for gjennomskjæring.  

 

Ved transaksjonen hadde Hydro oppnådd en skattebesparelse i Norge på ca. 420 millioner 

kroner. Flertallet la til grunn at det hadde vært et viktig formål med disposisjonen å spare 

norsk skatt, men dette hadde ikke vært det eneste formålet med transaksjonen. Et annet ve-

sentlig formål var å få fradragsrett i Danmark for fremtidig underskudd i det canadiske sel-

skapet, såkalt dansk skattemessig konsolidering. I tillegg hadde Hydro lagt vekt på handelspo-

litiske argumenter ved å overdra aksjene til et selskap innenfor EU, selv om disse argumente-

ne ble ansett vage.  

 

Flertallet kom frem til at aksjeoverdragelsen var reelt gjennomført innenfor Hydro-konsernet, 

og at ønsket om dansk skattemessig konsolidering fremstod som et akseptabelt forretnings-

messig hensyn. Etter en konkret bevisvurdering fremholdt flertallet at ønsket om å spare norsk 

skatt neppe kunne ha spilt noen større rolle enn den samlede virkningen av ønsket om å oppnå 

danske skattefordeler samt de handelspolitiske argumentene. I det hele fremstod aksjeover-

dragelsen ikke som en omgåelse, men som en lovlig skattemessig og handelspolitisk begrun-

net tilpasning i et konsern med internasjonal virksomhet. En av dommerne som utgjorde fler-

tallet, ga likevel uttrykk for at han fant saken meget tvilsom.
31

  

                                                 
31

  Jfr. dommer Tjomsland s. 473 
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Mindretallet, ført i pennen av konstituert dommer Zimmer, kom til at transaksjonen måtte 

rammes av omgåelsesnormen.
32

 Først og fremst var det synet på betydningen av skattekonso-

lideringen i Danmark som skilte seg fra flertallets syn. Selv om tilpasningen til de danske reg-

lene var lojal i henhold til dansk rett, sto virkningene av en slik konsolidering etter mindretal-

lets mening i en vesentlig annen stilling enn forretningsmessige virkninger. Den skattemessi-

ge virkningen var i saken betydelig, og de handelspolitiske formål og formelle utfall kunne 

etter annenvoterendes mening dermed ikke tillegges særlig vekt.  

 

Det springende punktet var så hvordan de skattemessige virkningene i Danmark skulle vurde-

res. Staten hadde anført at skattevirkningen i Danmark, ved anvendelsen av den norske omgå-

elsesnormen, måtte betraktes på lik linje med skattevirkningene i Norge, noe annenvoterende 

imidlertid ikke kunne si seg enig i. Dette særlig fordi transaksjonen ut fra dansk skatteretts 

synspunkt ikke hadde noe omgåelsespreg. Hva som ville gjelde i tilfeller hvor en transaksjon 

har karakter av omgåelse også av utenlandske regler, tok annenvoterende imidlertid ikke stil-

ling til. Flertallet skilte på sin side ikke mellom tilfeller der utenlandske skatteformål var loja-

le eller ikke i forhold til det aktuelle landets interne skatteregler, noe som kan tyde på at de 

ikke anså dette skillet relevant.  

 

Mindretallets votum dreide seg i stor grad om det paradoksale ved at sjansen for å få skatte-

fradrag for tap i Norge, skulle øke jo større skattefordelen var i Danmark. Med andre ord, jo 

mer aktiv skatteplanlegging i utlandet, jo mer spillerom oppnås i Norge. Mindretallets be-

traktninger synes å ha gode grunner for seg. Der skatteplanleggingen ikke har karakter av om-

gåelse i utlandet, bør nok de utenlandske skatteformålene legges til grunn som legitime for-

retningsmessige formål – slik som både førstvoterende og annenvoterende i dommen ga ut-

trykk for. Annerledes bør dette kanskje vurderes der de utenlandske skatteformålene er illojale 

etter det annet lands rett. Annenvoterende fremhever imidlertid som et poeng at en slik grense 

mellom lojale og illojale tilpasninger til utenlandske skatteregler kan være svært vanskelig å 

trekke i praksis. I tillegg vil det bli spørsmål om skattevirkningene skal likestilles med forret-

ningsmessige virkninger også hvor skatteyteren har utnyttet lovlige, men særlig gunstige skat-

tevirkninger i den annen stat, regler som kan være utslag av en skattepolitisk tenkning fjernt 

fra det som er vanlig her i landet. Typisk vil dette kunne være tilfelle der den annen stat er et 

lavskatteland. Hvordan burde så denne situasjonen ideelt sett bedømmes?  

 

Som eksempel kan nevnes et amerikansk selskap med stor aktivitet og flere selskaper i Euro-

pa, deriblant Norge. Ofte vil et slikt selskap ha et europeisk holdingselskap, si for eksempel i 

                                                 
32

  Rt. 2002 s. 456 Hydro Canada s. 469 flg. 
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Nederland, mellom seg og USA, for å samle all europeisk aktivitet i ett selskap. Holdingsel-

skapet medfører amerikanske skattefordeler, men har i tillegg åpenbare skatteårsaker innenfor 

EU. Gjennom mor-/datterdirektivet og rente-/royaltydirektivet får nemlig skatteyteren fritak 

for kildeskatt på utbytte, renter og royalty. Hvis holdingselskapet ikke bruker disse midlene, 

men straks etter mottakelse fører de videre, hvordan plasserer vi da den utenlandske skatte-

fordelen som oppstår i en norsk omgåelsesvurdering? Betyr det at norske myndigheter er nødt 

til å akseptere et utbytte som går fra Norge til Nederland og ikke kan anvende omgåelsesnor-

men? 

 

Selv om mindretallets resonnement i Hydro Canada-dommen har mye for seg, vil det per i 

dag ikke være grunnlag for å utelukke utenlandske skattefordeler fra de legitime forretnings-

messige formålene, ei heller kan det trekkes et skille mellom lojale og illojale utenlandske 

skattefordeler. Dette ville resultere i en svært vanskelig øvelse, og blir da heller ikke gjort av 

Høyesterett. Flertallets begrunnelse for deres standpunkt, at omgåelsesnormens formål er å 

beskytte fundamentene for norsk skatt, taler for at enhver utenlandsk skattebesparelse, uansett 

art, anses for å utgjøre et ikke-skattemessig formål ved omgåelsesvurderingen.
33

 Et gjennom-

strømmingsselskap blir ofte anvendt for å utnytte skattevirkninger i flere land. Fra et norsk 

omgåelsesstandpunkt, der kun norske skatteformål blir slått ned på og utenlandske skattevirk-

ninger er med på å styrke en disposisjons forretningsmessige verdi, vil et gjennomstrøm-

mingsselskap kunne gå klar av omgåelsesnormen så lenge det er utenlandske skatteformål å 

spore i tillegg til de norske skatteformålene.  

 

Norsk underrettspraksis illustrerer hvordan synspunktene fra Hydro Canada blir anvendt. Oslo 

tingretts straffedom av 02.07.14 gjaldt gyldigheten av vedtak om gjennomskjæring og tilord-

ning med ileggelse av kildeskatt og tilleggsskatt i Transocean-konsernet, verdens største bore- 

og riggselskap.
34

 Rundt år 2000 ble det foretatt oppkjøp og sammenslåinger som del av omor-

ganiseringer av konsernet. To norske selskaper, Transocean ASA og Transhav AS, ble gjort 

til del av konsernet. Året etter vedtok Transhav å utdele et utbytte i størrelsesordenen 2,6 mil-

liarder kroner til aksjonæren i Transhav, det danske holdingselskapet Transocean Offshore 

Holding ApS («TOHA»). Holdingselskapet var eid av to selskaper registrert på Cayman Is-

lands. Det mottatte utbyttet ble 13 dager senere videredistribuert av TOHA til de to eiersel-

skapene.  

 

Etter skatteloven § 2-3 og § 10-13 skal det svares kildeskatt på utbytte som utdeles til aksjo-

nær som er hjemmehørende i utlandet. Unntak fra dette er gjort i den nordiske skatteavtalen 
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  Rt. 2002 s. 456 Hydro Canada s. 467 
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(NSA) artikkel 10 (3), som bestemmer at det under nærmere forutsetninger ikke skal beregnes 

kildeskatt ved utdelinger fra Norge til Danmark. Problemstillingen i saken gjaldt tilordning av 

det utdelte utbyttet til riktig skattesubjekt, og om den formelle pengestrømmen skulle fravi-

kes, slik at utbytteutdelingen for norske skatteformål ville bli behandlet som om den var fore-

tatt direkte fra Transhav til eierselskapene på Cayman Islands.  

 

Økokrim tok ut tiltale mot Transocean for medvirkning til grovt skattesvik og for å ha bidratt 

til å gi ufullstendige og misvisende opplysninger. Tiltalebeslutningen bygget på at det etter 

norske skatteregler skulle vært trukket 25 % kildeskatt av utbyttet. Påtalemyndigheten anførte 

at TOHA ikke var beneficial owner etter skatteavtalen. Dette er et sentralt tema nedenfor i 

kapittel 4, jfr. punkt 4.3. Subsidiært ble det anført at opprettelsen av selskapet utelukkende var 

motivert av muligheten for å unngå kildeskatt i Norge – altså at omgåelsesnormen måtte 

komme til anvendelse.   

 

Retten kom frem til at omgåelsesnormen ikke kunne sette utbytteutdelingen til det danske 

selskapet til side, da det hovedsakelige formålet med å opprette TOHA ikke hadde vært å 

spare norsk skatt – selv om det ”idet vesentlige” var motivert av norske skattebesparelser.
35

 

Omorganiseringene som Transocean-konsernet ønsket å gjennomføre, hadde flere legitime 

formål, blant annet å spare skatt i USA. Retten uttalte følgende: «At skatteformål i relasjon til 

USA var en viktig faktor bak denne prosessen må i relasjon til norske skatteregler anses som 

legitimt».
36

 Disposisjonen hadde dermed egenverdi, og det danske holdingselskapet ble ikke 

ansett som et unødvendig mellomledd for utbytteutdelingen. 

 

Den sivilrettslige delen av saken ble behandlet i egen dom avsagt av Oslo tingrett 26.06.14.
37

 

I motsetning til i straffedommen, kom retten her til at det var grunnlag for gjennomskjæring. 

Dommen er dermed et sjeldent eksempel på norsk rettspraksis der et utenlandsk selskap har 

blitt tilsidesatt etter den norske omgåelsesnormen. Retten kom frem til at det hovedsakelige 

formålet var å unngå kildeskatt til Norge. De amerikanske skatteformålene synes ikke å ha 

blitt nevneverdig vektlagt av retten – noe som ikke virker å være i samsvar med Høyesteretts 

tidligere bedømmelse av utenlandske skatteformål, spesielt i Hydro Canada-dommen. 

 

Når det blir spørsmål om å anvende omgåelsesnormen på en gjennomstrømmingsstruktur som 

i tillegg til å medføre norske skattefordeler også har utenlandske skatteformål, kan det spørres 

hvem som må ha skattefordelen og hvor den må oppstå. Dommene som er gjennomgått illus-

trerer imidlertid vanskeligheten av å vurdere de utenlandske skatteformålene. Fordelene kan 
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  TOSLO-2011-191007 s. 137 
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  TOSLO-2011-191007 s. 136 
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  UTV 2014 s. 1390 
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oppstå på flere steder i et konsern og ha svært ulik karakter. Dette gjør at det for norske myn-

digheter er vanskelig å håndtere og vurdere holdbarheten av slike utenlandske virkninger.  

 

I Hydro Canada-dommen dreide det seg om skattefordeler som over tid ble realisert i Dan-

mark – nærmere bestemt var skattebesparelsen avhengig av fremtidig overskudd i Hydro 

Danmark og fremtidig underskudd i Hydro Canada. I Transocean-saken synes skattefordelen 

å ha hatt en noe annen karakter. Det var her snakk om skattefordeler oppnådd i USA, høyt 

oppe i konsernstrukturen. Skattefordelene i USA oppstod som følge av en generell omorgani-

sering av konsernet, blant annet en prosess som bestod i å flytte konsernspissen fra USA til 

Cayman Islands, initiert på bakgrunn av amerikanske CFC-regler og det at en stadig større del 

av konsernets inntekter kom fra virksomhet utenfor USA. Det var denne prosessen som nød-

vendiggjorde et holdingselskap utenfor USA. Skattefordelen ble dessuten oppnådd og realisert 

i USA ved etableringen. Det var dermed ikke den løpende strukturen som synes å ha vært 

avgjørende for amerikanske skatteformål.  

 

De to dommene viser hvor ulike de utenlandske skatteformålene kan være – og at de dermed 

kan være vanskelig håndterbare for norske myndigheter. Mindretallets kritikk i Hydro Cana-

da-dommen av at utenlandske skatteformål snevrer inn rekkevidden av omgåelsesnormen, har 

mye for seg, men kan vise seg å medføre for store vanskeligheter i praksis. Å vurdere alle 

utenlandske skattevirkninger på lik linje med norske virkninger som søker å unngå skatt er 

ikke aktuelt, da disse utenlandske skatteformålene kan bestå i helt lojale tilpasninger.
38

 Et 

skille mellom lojale og illojale tilpasninger vil, som beskrevet ovenfor, på den annen side re-

sultere i svært kompliserte øvelser. Det enkleste vil nok derfor være å holde seg til prinsippe-

ne utpenslet av Høyesteretts flertall i Hydro Canada-dommen, og dermed ikke skille mellom 

forskjellige typer utenlandske skatteformål, men tillegge de vekt som forretningsmessig hen-

syn uavhengig av hvor, hvordan og for hvem de oppstår.  

 

3.2.4  Flere disposisjoner i samspill 

Høyesterett har flere ganger slått fast at en skattyter har lov til å innrette seg slik at skattebyr-

den blir lavest mulig. Dette ble gjort til et poeng i både ConocoPhillips- og Hydro Canada-

dommen. I ConocoPhillips ble det uttalt at det ved spørsmålet om gjennomskjæring ikke var 

relevant om Conoco-konsernet gjennom den valgte disposisjonsstrukturen fikk en løsning 

som gjorde ervervet mer lønnsomt enn ved alternative disposisjoner.
39

 I Hydro Canada ble det 

under totalvurderingen ikke ansett å stride mot formålene i skatteloven at Hydrokonsernet 

valgte å organisere virksomheten slik at konsernet oppnådde fradragsrett i Hydro Danmark for 
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underskudd i det canadiske selskapet.
40

 I Rt. 2008 s. 1510 Reitan oppsummerer førstvoterende 

rettstilstanden som følger: 

 

«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 av-

gift. 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». 
41

 

 

Der et konsern har behov for å opprette et selskap for gjennomstrømming, og valget står mel-

lom å opprette selskapet i flere forskjellige land, skal det altså ikke slås ned på at skatteyter 

velger det landet med de gunstigste interne skattereglene eller skatteavtalene. Transocean-

dommen kan igjen tjene som eksempel. Konsernspissen trengte for amerikanske skatteformål 

et holdingselskap utenfor USA og vurderte flere alternative land for dette. Hvor nøyaktig sel-

skapet ble opprettet, var for amerikanske skatteformål derimot irrelevant.
42

 At holdingselska-

pet likevel ble opprettet i Danmark, skyldtes dels at Danmark var medlem av EU og dels at 

Danmark hadde et skatteregime som på dette tidspunktet var mer gunstig enn det som fantes i 

de fleste andre europeiske land. Retten uttalte at Transocean-konsernet sto overfor et valg 

med flere alternativer og viste til at det både i henhold til Hydro Canada- og Reitan-dommen i 

en slik situasjon er legitimt å velge det alternativet som er gunstigs skattemessig.  

 

I et konsern vil ofte flere ulike transaksjoner bli gjennomført i tilknytning til hverandre. I noen 

tilfeller vil disse disposisjonene måtte trekkes sammen og ses i sammenheng. I Telenor-

dommen uttalte Høyesterett i forbindelse med vurderingen av grunnvilkåret at dersom en dis-

posisjon inngår som ledd i et større kompleks av disposisjoner, kan spørsmålet om skattebe-

sparelsen fremstår som den klart viktigste motivasjonsfaktor, ikke vurderes isolert for hver 

enkelt disposisjon. Dette må heller avgjøres ut fra en samlet bedømmelse av de disposisjonene 

som utgjør en «naturlig helhet».
43

 Førstvoterende kom i lys av dette til at aksjesalget måtte 

sees i sammenheng med omorganiseringen av hele Telenor-konsernet. De øvrige disposisjo-

nene utgjorde derfor, sammen med aksjesalget, en slik naturlig helhet. Grunnvilkåret var føl-

gelig ikke oppfylt, ettersom hovedmotivet for salget ikke var å oppnå skattebesparelser, men 

heller å foreta et ledd i omorganiseringen. 

 

I forlengelsen av dette kan det spørres hva som skiller en transaksjon fra en annen. Av Tele-

nor-dommen kan det utledes at forutsetningen for en slik samlet vurdering er at det er en nær 
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indre sammenheng mellom disposisjonene, og at de inngår som integrerte ledd i en samlet 

plan.
44

 Selskap X stiftes for eksempel i år en. I år to blir det eier av aksjer, mens det i år tre 

mottar et utbytte fra Norge. I år fire overfører X utbyttet videre til sitt morselskap. I hvilke 

tilfeller kan disse disposisjonene trekkes sammen? Og finnes det et krav om når planen om å 

oppnå norske skattefordeler må ha oppstått? 

 

Opprettelsen av selskap X i år en, samt aksjeoverføringen i år to, skjer kanskje som ledd i en 

omorganisering av konsernet og som følge av utenlandske skatteformål, slik som i 

Transocean-saken. Det at et utbytte mottas og året etter utdeles videre til morselskapet, kan 

henge sammen med omorganiseringen og nye konsernstrategier, eller et behov for å flytte 

midler slik at egenkapital nyttiggjøres der nødvendig. At utbytteutdelingen fra Norge til X i år 

tre i tillegg medfører norske skattefordeler, bør da ikke bedømmes isolert. Ettersom utbyttet 

videreutdeles i år fire, kan det fra norske skattemyndigheters side bli hevdet at X kun fungerer 

som et gjennomstrømmingsselskap for utbyttet. Her aktualiseres behovet for å se de ulike 

transaksjonene i sammenheng. Hvis videreoverføringen skjer som en naturlig konsekvens av 

konsernstrukturen etter omorganiseringen, og det i tillegg er nødvendig å flytte kapital, vil det 

kunne hevdes at de ulike disposisjonene utgjør en naturlig sammenheng. Resultatet kan så bli 

at omgåelsesnormens hovedvilkår om norske skatteformål ikke anses oppfylt.  

 

Høyesterett har tidligere vektlagt tidsmomentet ved vurderingen av om en plan skal anses for 

å være samlet.
45

 Jo kortere tid mellom transaksjonene, desto mer samlet vil planen kunne an-

ses å være. I eksempelet like ovenfor vil de ulike disposisjonene som foretas med ett års mel-

lomrom da sannsynligvis ikke bli ansett for å utgjøre en slik naturlig helhet. De norske skatte-

formålene vil følgelig kunne anses for å være den eneste, eller hovedsakelige, motivasjonen 

bak utbytteutdelingen fra Norge til selskap X. Banoun (2003) oppsummerer momentene som 

taler for en samlet behandling av en transaksjonsserie på følgende måte: 

 

«Høyesterett har behandlet en transaksjonsserie som en enhet dersom transaksjonsserien var 

planlagt, det forelå høy sannsynlighet for gjennomføring og transaksjonen faktisk ble gjen-

nomført raskt. Grensedragningen mellom saker som kan betraktes som en enhet og de saker 

som må betraktes som enkeltstående transaksjoner, har som regel berodd på en helhetsvurde-

ring av graden av bestemthet, tidsmomentet, risiko og varige virkninger».
46

 

 

Rt 1994 s. 492 Railo er illustrerende hva gjelder tids- og risikomomentet ved vurderingen av 

disposisjoners samlede virkninger. Spørsmålet var her om en fusjon av to selskaper og et et-
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  Jfr. Rt. 2004 s.1331 Aker Maritime, Rt. 2008 s. 1537 ConocoPhillips 
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  Rt. 1978 s. 60 Smestad, Rt. 1982 s. 789 Torkildsen, Rt. 1994 s. 499 Gokstad 
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terfølgende salg av fusjonsvederlaget ni måneder senere kunne ses som en enhet. Lignings-

myndighetene anvendte omgåelsesnormen og inntektsbeskattet skatteyter som om han hadde 

solgt selskapet direkte. Høyesterett opphevet ligningen. Det ble gjort til et hovedpoeng at det 

faktisk hadde gått 9 måneder og at dette var «en ikke ubetydelig risikoperiode».
47

 Det ble 

også vektlagt at det etterfølgende transaksjonsleddet var resultat av en ny beslutning, og at det 

også derfor ikke var grunnlag for å bedømme transaksjonene samlet.  

 

Eksemplet ovenfor med selskap X kan også brukes til å illustrere følgende poeng: Der X vide-

refører utbyttet først ett år etter at det mottas fra Norge, vil det i denne perioden ha sittet med 

risikoen for den mottatte inntekten. Kanskje har X i tillegg anvendt midlene på ulike måter, 

for eksempel betalt løpende utgifter. Den lange tiden som her har gått fra utbyttet mottas til 

det videreutdeles, og aktiviteten i mellomtiden, vil kunne medføre at gjennomstrømmingssel-

skapet X ikke bedømmes som et selskap uten realitet, med den følge at omgåelsesnormen ikke 

vil være anvendelig. Slik har tidsmomentet sammenheng med kravet om manglende egenver-

di.
48

 Dette vil være momenter av stor betydning ved en beneficial owner-vurdering, se om 

dette nedenfor i pkt. 4.3. I Transocean-dommen gikk det kun 13 dager fra TOHA mottok ut-

byttet fra Transhav til det ble overført til selskapene på Cayman Islands. Grunnen til den hur-

tige overføringen skyldtes at Danmark endret sine skatteregler slik at utbytte fra TOHA til 

selskapene på Cayman Islands som hadde vært skattefritt, om kort tid ble endret slik at utbyt-

tet ville bli ilagt dansk kildeskatt. Dette må kunne betraktes som et svært kort tidsrom, der 

TOHA satt med en kortvarig risiko, og der det ikke hadde store muligheter for å bruke inntek-

ten.  

 

Etableringen av TOHA, overføring av aksjene i Transhav til TOHA, utbyttebeslutningene og 

utdelingene ble, slik som i Telenor-dommen og ConocoPhillips-dommen, underlagt en samlet 

vurdering i både den sivile dommen og i straffedommen. I straffedommen uttalte tingretten at 

den ikke kunne se at faktum i saken medførte at tilfellet måtte bedømmes annerledes enn for 

eksempel Hydro Canada-saken, med det resultat at den norske skattebesparelsen ikke ble an-

sett som den eneste og viktigste motivasjonsfaktor. I den sivile dommen kom imidlertid ting-

retten etter den samlede vurderingen frem til at det danske selskapet i realiteten utelukkende 

var et gjennomstrømmingsselskap for utbytte fra Transhav og videre til de bakenforliggende 

eierne. Den korte tidsperioden synes her å ha spilt en rolle i favør av å anvende omgåelses-

normen. Hovedformålet med å bruke selskapet ble dermed ansett for å være besparelse av 

norsk kildeskatt. De to Transocean-dommene tar stilling til samme saksforhold, men med 

ulikt resultat. Dette illustrerer utfordringen i å bedømme et gjennomstrømmingsselskap i 
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sammenheng med andre disposisjoner, samt utfordringen med å bestemme når denne sam-

menhengen skal anses naturlig.  

 

Når disposisjoner som står nær hverandre i tid ses i sammenheng, kan resultatet bli at omgåel-

sesnormen lettere anvendes som et tiltak mot gjennomstrømmingsselskaper fordi risikoen ved 

øvrige disposisjoner anses minimale. På den annen side kan et gjennomstrømmingsselskap gå 

klar av omgåelsesnormen som følge av at kort tid mellom transaksjoner vil medføre at planen 

med disposisjonene anses som en naturlig helhet. 

 

3.3 Oppsummering 

I dette kapittelet har det blitt redegjort for når den interne omgåelsesnormen er anvendelig 

som et tiltak mot bruk av gjennomstrømmingsselskaper. Retningslinjene som har blitt oppstilt, 

er for det meste utledet av rettspraksis som ikke omhandler gjennomstrømmingsselskaper, 

men praksis synes likevel å være overførbar.  

 

Der gjennomstrømmingsselskapet ved en inntektsoverføring kun tjener skatteformål, vil det 

kunne bli ansett som et unødvendig mellomledd. Hvis selskapet ikke har noen forretnings-

messig egenverdi, vil det under omgåelsesnormens grunnvilkår kunne sies at det hovedsakeli-

ge formålet med disposisjonen har vært skattebesparelser. Rettspraksis har imidlertid vist at 

det ikke stilles strenge krav til graden av egenverdi. Utenlandske skattevirkninger kan anses 

som et legitimt forretningsmessig formål som bidrar til å gi en gjennomstrømmingsdisposi-

sjon egenverdi, ettersom den interne omgåelsesnormen skal beskytte det norske skattefunda-

ment.  

 

Hvis gjennomstrømmingsselskapet tjener andre formål enn kun skatterettslige, vil det kunne 

bli ansett for å ha tilstrekkelig substans og realitet til at det ikke rammes av omgåelsesnormen. 

For at normen skal komme til anvendelse, må det i tillegg til grunnvilkåret om skattebesparel-

ser stride mot skattereglenes formål å legge selskapsdisposisjonen til grunn. Omgåelsesnor-

mens vilkår er i utgangspunktet strenge. Dette underbygges av Høyesteretts liberale krav til 

forretningsmessig egenverdi og bedømmelsen av utenlandske skattevirkninger. Selv om om-

gåelsesnormen kan ha funksjon som et tiltak mot bruk av gjennomstrømmingsselskaper, kon-

kluderes det med at terskelen for anvendelse er høy.  
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4 Begrensninger i skatteavtaleretten 

 

4.1 Generelt om skatteavtaleretten  

En skatteavtale er en avtale mellom to eller flere stater som har til formål å motvirke dobbelt-

beskatning av grenseoverskridende økonomisk aktivitet, samt å forebygge skatteunndragelse 

og omgåelse.
49

 De fleste land, Norge inkludert, har utformet sitt skattesystem etter globalinn-

tektsprinsippet, som går ut på at personer som er bosatt eller hjemmehørende i staten, har al-

minnelig skatteplikt til landet for all sin inntekt, uansett hvor i verden den er opptjent.
50

 Sam-

tidig vil de fleste land følge kildeprinsippet, som innebærer at inntekter skattlegges i det land 

de opptjenes. Dermed oppstår det en fare for dobbeltbeskatning, ved at inntekten beskattes 

både der den har sitt opphav og der mottakeren av inntekten er hjemmehørende. Et annet vik-

tig hensyn som har blitt aktuelt i senere tid, er å unngå at skatteavtalene ikke fører til dobbel 

ikke-skattlegging av inntekt som er skattepliktig etter intern rett.
51

  

 

For å unngå slik dobbeltbeskatning og dobbel ikke-beskatning, er det inngått en rekke skatte-

avtaler som regulerer hvordan grenseoverskridende økonomisk aktivitet skal beskattes. Det 

store internasjonale nettverket av skatteavtaler bygger på modeller med kommentarer og ret-

ningslinjer som er utarbeidet av og oppdateres innen OECD.   

 

En særskilt form for skatteplanlegging ved utnyttelse av skatteavtaler er såkalt treaty shop-

ping, som nærmere forklart i punkt 1.1. I kapittel 3 ble det gjort rede for når den nasjonale 

omgåelsesnormen i slike tilfeller er anvendelig. I kapittel 4 skal det tas stilling til hvilke be-

grensninger som ligger i skatteavtaleretten for anvendelsen av gjennomstrømmingsselskaper.  

 

4.2 OECDs mønsteravtale  

Vanligvis vil et gjennomstrømmingsselskap under mønsteravtalen være å betrakte som en 

person bosatt i gjennomstrømmingsstaten, jfr. mønsteravtalen art. 3 (1) og art. 4. Selskapet vil 

dermed i egenskap av sin egen status være berettiget til skatteavtalens fordeler.
52

 Det har ofte 

vist seg at det i praksis ikke kreves mye av verken substans eller fysisk tilstedeværelse for at 

et selskap skal bli betraktet som «resident» etter art. 4. I noen land er det tilstrekkelig for «re-

sidence» å være selskapsrettslig stiftet etter landets interne regler, slik som for eksempel i 

USA.  
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  OECDkomm. art. 1 – 7 
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  Skatteavtalenes definisjon av «person» omfatter fysiske personer, selskaper og enhver annen sammenslut-

ning av personer, jfr. mønsteravtalen art. 3 (1) a) 
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I mønsteravtalen av 1977 ble det inkorporert begrensninger for når personer ikke var beretti-

get til fordeler i skatteavtalen. Art. 4 (1) ekskluderer fra begrepet «resident of a Contracting 

State» enhver person som er «liable to tax in that State in respect only of income from sources 

in that State or capital situated therein». Bestemmelsen relaterer seg spesielt til privilegier gitt 

i forbindelse med internasjonale relasjoner, typisk diplomatpersonell. Etter ordlyden vil be-

stemmelsen også omfatte situasjoner der et selskap med utenlandske aksjonærer i staten det er 

hjemmehørende, blir unntatt skatt på utenlandsinntekt som følge av privilegier skreddersydd 

for å tiltrekke gjennomstrømmingsselskaper.
53

 I Conduit Report bemerkes at bestemmelsen 

må tolkes restriktivt, siden den ellers kan komme til å ekskludere innbyggere av stater som 

anvender et territorialprinsipp ved skattelegging.
54

 Det vil dermed være usikkerhet knyttet til 

bestemmelsens anvendelse på gjennomstrømmingsselskaper.  

 

4.3 Kravet om «beneficial ownership» 

Videre inneholder artiklene 10, 11 og 12 i mønsteravtalen bestemmelser som går ut på at per-

soner bosatt («resident») i den annen stat enn utbetalingsstaten og som er beneficial owner av 

en dividende, rente eller royalty, ikke kan ilegges en høyere kildeskatt på utbetalingen enn det 

som følger av skatteavtalen. I norske skatteavtaler er begrepet beneficial owner omtalt som 

«den virkelige rettighetshaver». Dersom mottakeren av inntekten ikke er å anse som bene-

ficial owner, legger ikke mønsteravtalen noen begrensninger på kontraktstatenes kompetanse 

til å ilegge kildeskatt.
55

 

 

Begrepet beneficial owner er ikke nærmere definert i mønsteravtalen. I art. 3 (2) er det be-

stemt at det for begreper som ikke er definert i skatteavtalen, skal søkes veiledning i nasjonal 

rett. Beneficial owner faller likevel utenfor dette tekniske utgangspunktet, da det i kommenta-

rene og internasjonal rettspraksis har blitt fastholdt at begrepet er internasjonalt. I kommen-

tarene til art. 10 står det at begrepet ikke refererer seg til «any technical meaning that it could 

have had under the domestic law of a specific country...», og videre at det ikke skal brukes «in 

a narrow technical sense».
56

  

 

I den britiske Indofood-saken tok retten stilling til beneficial owner-begrepet i daværende 

skatteavtale mellom Indonesia og Nederland for å løse en obligasjonsrettslig tvist.
 57

 Etter å ha 

undersøkt OECD-kommentarene og teori, kom retten frem til at «the term beneficial owner is 

to be given an international fiscal meaning not derived from the domestic laws of contracting 
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states.»
58

 Dette har også blitt lagt til grunn i senere rettspraksis.
59

 Indofood-dommen er klar på 

at begrepet må forstås i en internasjonal kontekst. Hvordan denne «international fiscal 

meaning» skal kartlegges, ble det ikke sagt mye om.  Ettersom domstolen viste til OECD-

kommentarene samt ulike akademiske verk, må det legges til grunn at både kommentarene og 

juridisk teori er bestemmende når begrepets betydning skal bestemmes.
60

 I tillegg vil retts-

praksis fra ulike land gi veiledning. Domstolen ga så uttrykk for at den internasjonale betyd-

ningen av begrepet var forenelig med det å ha «the full privilege to directly benefit from the 

income».
61

 

 

Det norske rettskildematerialet om begrepet er sparsommelig. Følgende sentrale uttalelse ble 

imidlertid avgitt av Finansdepartementet i år 2000: 

 

«Begrepet virkelig rettighetshaver / beneficial owner er todelt: For det første må personen 

være rettighetshaver, dvs. ha den juridiske rådighet over det underliggende objekt som til-

kommer en eier. Dette må avgjøres etter alminnelige privatrettslige betraktninger. For det 

andre må han være den virkelige rettighetshaver. Dette innebærer at han må ha den umiddel-

bare økonomiske risiko som følger av eierskapet. Etter dette vil personer med svært begrenset 

rettslig eller faktisk rådighet over det underliggende objekt ikke kunne godtas som virkelig 

rettighetshaver / beneficial owner».
62

 

 

Uttalelsen synes å være i samsvar med det som fremgår av OECD-kommentarene og kan slik 

oppfattes som en norsk versjon av kommentarene slik de lød i 2000.  

 

Det skal i det følgende tas stilling til hva som kreves for at et gjennomstrømmingsselskap vil 

bli ansett for å være beneficial owner av en inntekt. 

 

4.3.1  Historikk, formål og tolkning. 

Av kommentarene går det frem at kravet om beneficial ownership ble introdusert i art. 10 (2) 

for å modifisere betydningen av fomuleringen «paid ... to a resident» i (1). Dette for å klargjø-

re at kildestaten ikke er forpliktet til å gi opp en rett til å skattlegge utbyttebetalinger kun av 

den grunn at inntekten ble betalt direkte til en «resident» i en stat som kildestaten hadde skat-

teavtale med.
63

 Tidligere var det i art. 10 tilstrekkelig at et utbytte var «paid ... to» et selskap 
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som var hjemmehørende i den aktuelle staten. Problemet lå her i at utbyttet ble altfor nært 

knyttet til den faktiske betalingsstrømmen. Tilfeller der et utbytte ble betalt til en agent, hvor 

agenten like etter distribuerte utbyttet videre og således ble berettiget til en lav kildeskatt, ble 

etter mønsteravtalens tidligere ordlyd ikke fanget opp. Innføringen av beneficial owner-

begrepet medførte så at art. 10 ble innholdsmessig utviklet og presisert.   

 

Formålet med å kreve at et selskap hjemmehørende i den annen stat i tillegg er beneficial ow-

ner, blir etter dette å hindre muligheten for bruk av mellommenn med sikte på å utnytte skat-

teavtalene for å oppnå skatteavtalens reduserte kildeskattesatser. Kravet om benficial ow-

nership i mønsteravtalens art. 10, 11 og 12 har dermed som formål å motvirke treaty shop-

ping, for eksempel ved bruk av gjennomstrømmingsselskaper.  

 

Begrepet beneficial owner må likevel tolkes i lys av at det er et supplement til prinsippet om 

at det er hjemstaten som har skattleggingsrett. Slik blir beneficial owner som et unntak fra 

hovedregelen å regne. 

 

4.3.2 Gjennomstrømmingsselskap som «fiduciary» eller «administrator»  

Mønsteravtalens kommentarer nevner tilfeller av utnyttelse av skatteavtaler ved bruk av mel-

lommenn i form av en «agent eller nominee», men inkluderer også personer som utøver lig-

nende funksjoner, slik som et gjennomstrømmingsselskap.
64

 Conduit Report peker her på at et 

gjennomstrømmingsselskap, selv der det er formell eier av visse formuesgjenstander, normalt 

ikke kan anses som beneficial owner der dets begrensede myndighet gir det karakter av kun å 

være en formidler eller administrator («a mere fiduciary or administrator») som handler på 

vegne av andre involverte parter – som regel gjennomstrømmingsselskapets aksjonærer. Rap-

porten nevner også at det i praksis vil være vanskelig for kildestaten å bevise at gjennom-

strømmingsselskapet ikke er beneficial owner. At et selskaps hovedfunksjon er å eie aksjer 

eller rettigheter, typisk et holdingselskap, er ikke nok for å klassifisere det som kun en «fidu-

ciary» eller «administrator».   

 

I 2003 ble kommentarene til mønsteravtalen revidert, og dens kommentarer til artikkel 10 

endret hva gjelder begrepet beneficial owner. Formuleringene fra Conduit Report av 1986 om 

at et gjennomstrømmingsselskap som kun fungerer som forvalter eller administrator normalt 

ikke kan anses som beneficial owner, ble da inkludert: 

 

«It would be equally inconsistent with the object and purpose of the Convention for the State 

of source to grant relief or exemption where a resident of a Contracting State, otherwise than 
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through an agency or a nominee relationship, simply acts as conduit for another person who 

in fact receives the benefit of the income concerned. For these reasons, the report for the 

Committee on fiscal affairs entitled "Double Taxation Conventions and the Use of Conduit 

Companies" concludes that a conduit company cannot normally be regarded as the beneficial 

owner if, though the formal owner, it has, as a practical matter, very narrow powers which 

render it, in relation to the income concerned, a mere fiduciary or administrator acting on 

account of the interested parties».
65

 

 

Denne presiseringen tar sikte på aksjeutbytte, men tilsvarende formulering er tatt inn i 

OECDkomm. art. 11 – 8.1 for renter og art. 12 – 4.1 for royalty. Fra dette kan det utledes at 

verken rapporten fra 1986 eller kommentarene fra 2003 sier at ethvert selskap som kan karak-

teriseres som et gjennomstrømmingsselskap, automatisk heller ikke kan være beneficial ow-

ner. Kommentarene er klare på at det i tillegg kreves at gjennomstrømmingsselskapet har 

svært begrenset myndighet («very narrow powers»). Bare i slike tilfeller vil selskapet ha ka-

rakter av å være et «fiduciary» eller «administrator» som ikke oppfyller kriteriene for å være 

beneficial owner. At et selskap opptrer som mellomledd ved å for eksempel motta et utbytte 

som det i henhold til konsernstrategier forventes å overføre videre eller bruke på en bestemt 

måte, kan dermed ikke automatisk innebære at selskapet ikke er beneficial owner av utbyttet.  

 

4.3.3 Kontraktrettslige eller andre rettslige begrensninger 

I 2014 ble reviderte kommentarer til mønsteravtalen publisert av OECD. Det ble da søkt å 

klarlegge begrepet beneficial owner, ettersom begrepet i flere år hadde blitt tolket forskjellig i 

ulike land. Betydningen av at et gjennomstrømmingsselskap er undergitt kontraktrettslige 

eller andre rettslige forpliktelser ble her trukket frem:  

 

«In these various examples (agent, nominee, conduit company acting as a fiduciary or admin-

istrator), the direct recipient of the dividend is not the "beneficial owner" because that recipi-

ent’s right to use and enjoy the dividend is constrained by a contractual or legal obligation to 

pass on the payment received to another person».
66

  

 

Der gjennomstrømmingsselskapet mottar en inntekt, men retten til bruken av inntekten er un-

derlagt en kontraktrettslig eller annen rettslig begrensning, kan det ifølge kommentarene 

vanskelig oppfattes som beneficial owner. Nedenfor gis det eksempler som illustrerer hva 

dette går ut på i praksis.  
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4.3.3.1 Prévost-dommen 

Prévost Car Inc-dommen gjaldt et canadisk selskap, Prévost Car Inc. («Prévost»), som delte ut 

utbytte til sitt holdingselskap Prévost Holdings B.V. («PHBV») i Nederland.
67

 PHBV hadde 

verken ansatte eller kontorer i Nederland, men eide 100 % av aksjene i Prévost. Det svenske 

selskapet Volvo Bussar AB («Volvo») eide sammen med det britiske selskapet Henlys Group 

PLC («Henlys») alle aksjene i PHBV. I henhold til aksjonæravtale mellom Volvo og Henlys 

skulle minst 80 % av overskuddet i PHBV og datterselskaper deles ut som utbytte til aksjonæ-

rene. I sum var utbyttet fra PHBV til Volvo og Henlys hvert år tilnærmet tilsvarende utbyttet 

fra Prévost til PHBV. Canadisk internrett gir hjemmel for 25 % kildeskatt på utbytte til uten-

landsk aksjonær, men etter skatteavtalen mellom Canada og Nederland var kildeskattesatsen 5 

% forutsatt at mottaker var beneficial owner. Nederland har ikke internrettslig hjemmel for 

kildeskatt på utbytte til utenlandsk aksjonær, og det ble derfor ikke ilagt ytterligere kildeskatt 

på den videre utdelingen til Volvo og Henlys. 

 

Spørsmålet domstolen skulle ta stilling til, var om det nederlandske selskapet var å anse som 

beneficial owner av utbyttet fra Canada, eller om det kun var et gjennomstrømmingsselskap 

opprettet for å redusere kildeskatten på utbytte fra Canada til Sverige og Storbritannia. An-

kende parts (statens) anførsel om at beneficial owner måtte være en person som «in fact, ulti-

mately benefit from the dividend», ble ikke tatt til følge. Følgende uttalelse er sentral hva 

gjelder begrepet beneficial owner: 

 

«When corporate entities are concerned, one does not pierce the corporate veil unless the 

corporation is a conduit for another person and has absolutely no discretion as to the use and 

application of funds put through it as a conduit, or has agreed to act on someone else’s behalf 

pursuant to that person’s instruction without any right to do other than what that person in-

structs it, for example, a stockbroker who is the registered owner of the shares it holds for 

clients».
68

 

 

Hvis det mellomliggende selskapet etter kontrakt eller rettsregler ikke står fritt til å beslutte 

om eller hvordan en inntekt skal disponeres, så vil det ikke kunne anses som beneficial owner. 

Sitatet indikerer at disse begrensningene er ganske absolutte – selskapet må ha «absolutely no 

discretion as to the use and application» av inntekten og «without any right» til å gjøre annet 

enn instruert. Det kan dermed virke som at et gjennomstrømmingsselskap som er underlagt 

visse, men ikke absolutte begrensninger, bør kunne aksepteres. Domssitatet støtter også opp 

om uttalelsen i Conduit Report og kommentarene til mønsteravtalen art. 12 om at et gjennom-
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strømmingsselskap, for å ikke bli betraktet som beneficial owner, må ha svært begrenset 

myndighet, «very narrow powers», når det gjelder det aktuelle mottatte godet. 

 

Domstolen la vekt på at det ikke var forhåndsbestemt hvor mye av utbyttet fra Prévost som 

skulle deles ut videre, og at utbyttet var PHBVs eiendel helt frem til det var vedtatt utdelt i 

henhold til nederlandske selskapsrettsregler. I tillegg var forholdet mellom PHBV og aksjo-

nærene ikke å anse som et agentforhold, samt at PHBV ikke var part i aksjonæravtalen og 

derfor ikke bundet av den. Holdingselskapet var dermed ikke underlagt nok rettslige begren-

singer til å ikke bli ansett som beneficial owner.   

 

4.3.3.2 Faktiske og rettslige forpliktelser 

Det kan spørres hvor langt man skal gå i å påvise en kontraktsrettslig eller annen rettslig for-

pliktelse på mottakers hånd som forplikter til å videreføre godet. Og hva blir så utfallet der et 

selskap har en faktisk forpliktelse til å videreføre en inntekt, men der en uttrykkelig kontrakt-

rettslig forpliktelse ikke kan påvises?  

 

En back to back-lånesituasjon kan illustrere poenget. Selskap C låner penger til selskap B, 

mens selskap B låner penger til selskap A. Låneavtalen mellom selskap B og C bestemmer at 

B den 20. hver måned skal betale renter og avdrag. Etter låneavtalen mellom B og A, skal A 

betale renter og avdrag til B hver måned den 19. Situasjonen er imidlertid den at selskap B 

ikke har noen andre inntektskilder enn det som mottas fra A en gang per måned. Da selskap B 

har en betalingsforpliktelse til C, er det nødt til å føre inntektene fra A umiddelbart videre til 

B. Selskap B blir slik som et gjennomstrømmingsselskap å regne.  

 

Det er en faktisk, nødvendig sannhet at inntekten må betales videre fra B til C, men det fore-

ligger ikke noen rettslig forpliktelse mellom A og B om at disse pengene skal videreføres til 

C. Selskap B har ingen faktisk råderett over betalingene som de får fra A, de må føres direkte 

videre fordi selskapet ikke har andre inntekter, men rettslig kan det kanskje sies at B har en 

rådighet. Selskapet kan i praksis velge å beholde midlene, sette de inn på konto eller anvende 

de slik ønskelig, og dermed misligholde låneavtalen med C. Dette er en slags rettslig handle-

frihet, selv om den er usannsynlig og kanskje ikke reell.  

 

Som sitatet gjengitt innledningsvis i punkt 4.3.3 viser, blir det i de nye OECD-kommentarene 

av 2014 fremhevet at for at selskap B ikke kan anses som beneficial owner, så må det være en 

rettslig forpliktelse mellom A og B om at det B mottar skal føres videre til C. Kommentarene 

til art. 10 nevner at den rettslige forpliktelsen normalt vil kunne utledes fra rettslige dokumen-

ter, men at den «may also be found to exist on the basis of facts and circumstances showing 
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that, in substance, the recepient clearly does not have the right to use and enjoy the divi-

dend».
69

 Faktiske forpliktelser må dermed tas med i vurderingen av hva den rettslige forplik-

telsen går ut på. En faktisk forpliktelse alene vil nok ikke være tilstrekkelig til å hevde at et 

selskap ikke er beneficial owner, jfr. ordvalget «may also», til fordel for «or» eller liknende. 

Å innfortolke en rettslig forpliktelse i en ren faktisk forpliktelse, vil nok dermed være å gå for 

langt. Eksempelet med selskapene A, B og C er ikke nødvendigvis et misbrukstilfelle. Selskap 

B er svært forgjeldet og har en begrenset faktisk handlefrihet, fordi det har andre rettslige for-

pliktelser videre opp i konsernstrukturen. Det er dette som medfører at det ikke har noen fak-

tisk mulighet til å nyttiggjøre seg av inntektsstrømmen fra selskap A, og som derfor gir det 

karakter av å være et gjennomstrømmingsselskap for renteinntekten til selskap C.  

 

En slik konstruksjon som i det nevnte eksempelet kan også være ledd i en planlagt utnyttelse 

av skatteavtaler, der det kan hevdes at faktiske forpliktelser medfører en underforstått rettslig 

forpliktelse. Indofood-dommen, som riktignok ikke er en skattesak, gir noe veiledning. Et 

indonesisk morselskap («Indofood»), ønsket å ta opp et lån i England. På det tidspunktet ville 

rentene bli beskattet med en kildeskatt på 20 % i Indonesia. Som en følge av dette ble et dat-

terselskap hjemhørende på Mauritius («Indofood International») involvert. Ved å kanalisere 

rentene gjennom Mauritius ble kildeskatten i Indonesia redusert. Indofood International lånte 

penger fra de samme britiske kreditorene som Indofood ønsket å låne penger fra. Samme dag 

ble det utstedt et likelydende gjeldsbrev fra Indofood International til Indofood. Da skatteavta-

len mellom Indonesia og Mauritius ble sagt opp, ønsket Indofood å innfri lånet før forfall. 

Fordi det ikke var adgang til dette, var det ønskelig å gjøre det nederlandske selskapet Newco 

til mellomledd mellom Indofood og Indofood International. Slik kunne redusert kildeskatt på 

grunnlag av skatteavtalen mellom Nederland og Indonesia oppnås, forutsatt at Newco ville bli 

ansett som beneficial owner.  

 

Domstolen kom til at verken Newco eller Indofood International var beneficial owner. Resul-

tatet ble blant annet begrunnet med at selskapene syntes å bare være administratorer av utbyt-

tet. Retten undersøkte også lånedokumentene og fant at Newco og Indofood International ikke 

kunne bruke renteinntektene til annet enn å betale de videre. Domstolen så likevel ikke hen til 

denne rettslige forpliktelsen alene, men vurderte i tillegg de faktiske omstendighetene. Baker 

(2013) fremhever at det etter dommen ikke er klart om en rettslig eller faktisk («substance-of-

the-matter») forpliktelse til å videreføre en inntekt, hver for seg er tilstrekkelig til å ikke anse 

et selskap som beneficial owner.
70

 OECD-kommentarene fra 2014 gir veiledning, men også 
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her knytter det seg tolkningstvil til den eksakte betydningen av rettslige og faktiske forpliktel-

ser.  

 

4.3.3.3 Transocean-dommen 

I Oslo tingretts straffedom i Transocean-sakskomplekset, gjengitt ovenfor i punkt 3.2.3, ble 

det vurdert om det danske holdingselskapet TOHA var å anse som beneficial owner av utbyt-

teutdelingen fra det norske selskapet Transhav. Retten trakk i sin vurdering frem at det ikke 

forelå noen kontraktrettslig eller annen rettslig forpliktelse til å videreutdele utbyttet. TOHA 

hadde altså full formell selskapsrettslig autonomi. Reelt kunne det likevel ikke være tvil om at 

TOHA var å betrakte som et selskapsrettslig redskap, som var under full styring og kontroll 

av konsernspissen, slik at den formelle friheten ikke hadde noen realitet. Retten konkluderte 

til tross for dette med at TOHA var å anse som beneficial owner, og at den formelle friheten 

uten tilsvarende realitet måtte ligge innenfor hva som anses som normal styring i et konsern.  

 

Dette kan kritiseres. At slik formell frihet uten faktisk realitet er vanlig i konsernforhold, vil 

ikke nødvendigvis bety at tilstanden også er heldig, rettmessig eller god. Det er et alminnelige 

skatterettslig prinsipp at de reelle forhold skal legges til grunn ved den skatterettslige bedøm-

melsen av en disposisjon («substance over form»).
71

 I tråd med dette kan det argumenteres for 

at et gjennomstrømmingsselskap med formell kontraktrettslig frihet, men motstridende faktis-

ke forpliktelser, likevel ikke kan sies å ha den nødvendige selskapsrettslige frihet. 

 

I den sivile Transocean-dommen ble spørsmålet om beneficial ownership ikke behandlet av tingretten, da den 

mente at skatteavtalen ikke kom til anvendelse. Tingretten mente at NSA art. 10 (3) forutsetter en dobbeltbeskat-

ningssituasjon, noe som ikke var tilfellet da Danmark ikke beskattet det mottatte utbyttet.
72

 Dette virker å være 

en uriktig forståelse av skatteavtalen. Det følger direkte av ordlyden i NSA art. 10 (3) at norsk beskatningsrett er 

avskåret så lenge TOHA eide mer enn 10 % av kapitalen i det norske selskapet Transhav. Hvorvidt TOHA var 

undergitt en fritaksmetode i Danmark eller ble beskattet for det mottatte utbyttet kan dermed ikke sies å være 

relevant. Dette synspunktet støttes av OECDkomm. 10 – 20: «It does not specify whether or not the relief in the 

State of source should be conditional upon the dividends being subject to tax in the State of residence. This 

question can be settled by bilateral negotiations». 

 

 

4.3.3.4 Velcro-dommen 

I Velcro Canada-dommen var det spørsmål om et selskap var beneficial owner av royaltybeta-

linger.
73

 Det canadiske selskapet Velcro Canada Inc. («VCI») betalte royalties til Velcro In-

dustries BV («VIBV»), som tidligere var hjemmehørende i Nederland. Selskapet flyttet i 1995 

til de Nederlandske Antiller, og det ble da opprettet et nytt morselskap i Nederland, Velcro 
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Holdings BV («VHBV»), som det canadiske VCI nå begynte å betale royaltyen til. Etter 30 

dager betalte VHBV royaltyen videre til det canadiske VIBV. Spørsmålet var så om VHBV 

var beneficial owner av royaltybetalingene. Dette hadde betydning ettersom Canada hadde 

skatteavtale med Nederland om 5% redusert kildeskatt, men ingen avtale med de Nederlands-

ke Antiller. 

 

I denne dommen forsøkte de canadiske skattemyndighetene å vise at saken var annerledes enn 

i Prévost, ved at VHBV hadde en kontraktrettslig forpliktelse til å betale til VIBH innen 30 

dager. Retten var enig i at det forelå en slik forpliktelse, men da det ikke var noe automatikk i 

inn- og utførselen av pengestrømmen, ingen «predetermined flow of funds», kunne ikke dette 

være avgjørende.
74

 Royaltybetalingene mottatt fra VCI var nemlig ett beløp, mens betalingene 

som ble betalt til VIBV var et annet beløp – 90 % av royaltyen mottatt av VCI. I mellomtiden 

kunne selskapet selv råde over midlene. Royaltybetalingene ble blandet med VHBVs øvrige 

midler, og pengene ble brukt til å betale regninger, lån, investeringer med mer.  

 

Selv om selskapet i praksis ble gjort til gjenstand for gjennomstrømming, ble det altså likevel 

ansett som beneficial owner. Dette illustrerer at et gjennomstrømmingsselskap i tillegg til å 

strømme penger på tvers av landegrenser, også kan ha andre legitime funksjoner som medfø-

rer at det må aksepteres. 

 

Både Prévost-, Velcro- og Transocean-dommen virker å være i samsvar med de nye OECD-

kommentarene til art. 10. Dommene må anses ganske liberale hva gjelder å godta et selskap 

som beneficial owner der det ikke foreligger klare forpliktelser om å videreføre en mottatt 

inntekt. I Prévost ble det mellomliggende selskapet ansett som beneficial owner, ettersom det 

ikke var bundet med hensyn til anvendelsen og bruken av det mottatte utbyttet, verken faktisk 

eller rettslig. I Transocean-dommen var det heller ikke tale om en kontraktrettslig forpliktelse 

for det danske selskapet til å betale utbyttet videre til Cayman Islands, men derimot hadde det 

sterke faktiske forpliktelser. Disse ble tatt med i betraktning, men medførte altså ikke en inn-

fortolket rettslig forpliktelse. I Velcro forelå det riktignok en kontraktrettslig forpliktelse til å 

strømme royaltybetalingene videre, men da de faktiske omstendighetene rundt betalingene 

viste at VHBV hadde den nødvendige selskapsrettslige frihet, måtte det likevel bli betraktet 

som beneficial owner. I samtlige dommer blir både rettslige og faktiske begrensninger vurdert 

i sammenheng, men faktiske forpliktelser alene synes ikke å kunne være avgjørende for å nek-

te beneficial ownership – i tråd med mine tolkninger av OECDkomm. art. 10 – 12.4, se punkt 

4.3.3.2. 
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4.3.4 Risiko og kontroll 

I Prévost-dommen er det oppsummert fire elementer som det må tas stilling til ved bestem-

melsen av om et selskap er beneficial owner. Disse fire elementene blir i dommen benevnt 

«possession», «use», «risk» og «control».
75

 Spørsmålet som etter dette kan stilles, er om gjen-

nomstrømmingsselskapet har besittelse, bruk, risiko og kontroll over mottatt utbytte, renter 

eller royalty. Besittelse og bruk er i stor grad behandlet ovenfor, men samtlige momenter vil i 

stor grad gli over i hverandre, noe som viser nødvendigheten av en helhetsvurdering i spørs-

målet om et gjennomstrømmingsselskap kan anses som beneficial owner.  

 

Om gjennomstrømmingsselskapet har risikoen for en mottatt inntekt, vil stå sentralt i vurde-

ringen. Finansdepartementet har uttalt at en person for å være beneficial owner må ha den 

«umiddelbare økonomiske risiko som følger av eierskapet».
76

 Hvem som har risikoen vil 

gjerne gi et godt bilde av de faktiske forholdene. Det vil ofte være vanskelig for selskaper å 

skjule hvem som egentlig bærer risikoen for ulike transaksjoner. Spørsmålet blir da om det 

foreligger en økonomisk risiko ved å føre en utbytte-, rente- eller royaltybetaling gjennom et 

mellomledd før det går videre til et bakenforliggende selskap. Dersom gjennomstrømmings-

selskapet bærer risikoen ved pengestrømmen, vil det trekke klart i retning av at det er bene-

ficial owner.  

 

I følge Finansdepartementet må en beneficial owner inneha økonomisk risiko. Som redegjort 

for under punkt 4.3.2, fremgår det av OECD-kommentarene at et gjennomstrømmingsselskap, 

«agent» eller «nominee» som har karakter av å være «fiduciary» eller «administrator», ikke 

kan være beneficial owner. Det er et poeng at det som karakteriserer en slik «agent» eller 

«nominee», nettopp er at de ikke bærer en økonomisk risiko, men heller opptrer og handler på 

vegne av andre. På denne måten skiller typiske agenter eller stråmenn seg fra gjennomstrøm-

mingsselskaper.  

 

I Velcro-dommen knyttes risikobegrepet også til en mulighet for økonomisk skade eller tap. 

Domstolen foretok en vurdering av om VHBV hadde risikoen for royaltybetalingene. Det ble 

lagt vekt på at utbetalingene ble blandet med VHBVs øvrige midler, og at de var tilgjengelige 

for VHBV sine kreditorer. Det ble også tillagt vekt at det løp en valutarisiko ved transaksjo-

nen. Beløpet ble mottatt av selskapet i canadiske dollar og betalt videre med amerikanske dol-

lar. VHBV sto her under risiko for å bli påført store økonomiske tap som følge av variasjoner 

i valutamarkedet. Det var heller ingenting i avtalene som tilsa at valutarisikoen lå på noen 

andre enn VHBV.  
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Straffedommen i Transocean-saken kan belyse hvordan momentet risiko blir anvendt i norsk 

underrettspraksis. Fra utbyttet ble overført til TOHA fra Transhav og til det ble sendt videre 

til eierselskapene på Cayman Islands, gikk det 13 dager. I disse dagene hadde TOHA på sel-

skapsnivå både renteinntektene og valutarisikoen. På konsernnivå ble dette imidlertid elimi-

nert. TOHAs aksjonærer hadde insolvensrisikoen, men retten mente at i et konsern som 

Transocean, så ville denne risikoen kun fremstå som teoretisk, da det vanskelig kunne tenkes 

at en slik transaksjon ville blitt gjennomført hvis det var den minste risiko for insolvens hos 

TOHA. Dette ble likevel ikke tillagt særlig verdi, ettersom eierne jo faktisk ved en insolvens 

måtte ha stått tilbake for kreditorene. At denne risikoen kun strakk seg over et tidsrom på 13 

dager, til forskjell fra for eksempel Velcro-saken der antall dager fra royaltybetalingene ble 

mottatt til de ble betalt videre var 30 dager, ble ikke tillagt vekt i disfavør av å anse TOHA 

som beneficial owner. Det kan stilles spørsmål ved hvor mye risiko et selskap faktisk løper i 

et så kort tidsrom. På den annen side var forholdene slik at TOHA til sist satt med den faktis-

ke risiko, selv om den var meget usannsynlig.  

 

I likhet med risikomomentet, vil graden av kontroll i stor grad kunne belyse de reelle forhol-

dene rundt pengeoverføringen. Både i Prévost- og Velcro-dommene ble dette momentet grun-

dig gjennomgått. Spørsmålet var da om de mellomliggende selskapene, som utbytte- og royal-

tybetalingene strømmet gjennom, hadde kontroll over inntektene.  I Velcro-dommen la doms-

tolen igjen vekt på at den innbetalte royaltyen ble blandet med VHBVs øvrige midler og ble 

brukt til å betale løpende betalingsforpliktelser. I tillegg ble kun 90 % av royaltybeløpet betalt 

videre til VIBV.  

 

I Transocean-straffesaken ble en relativt høy kontrollgrad av det mellomliggende selskapet 

akseptert. Ettersom kontrollen fra øvrige konsernselskaper ble ansett å ligge innenfor normal 

og vanlig konsernstyring, måtte det danske selskapet anses som beneficial owner av utbytte-

utdelingen fra Norge.   

 

Dette var også tilfellet i den danske ISS-dommen, avsagt av Østre landsret (andreinstans).
77

 

Saken gjaldt spørsmål om det skulle vært ilagt kildeskatt på en utbyttebetaling fra et dansk 

selskap til dets morselskap hjemmehørende i Luxembourg. Danske skattemyndigheter hevdet 

at holdingselskapet i Luxembourg ikke var beneficial owner, da det var et rent gjennom-

strømmingsselskap som ikke hadde noen selvstendig rett til å disponere over utbyttebeløpene. 

Landsretten slo fast, at for at et slikt mellomliggende selskap ikke kan anses som beneficial 

owner, må det kreves at «ejeren udøver en kontrol med selskabet, som ligger udenfor den 
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planlægning og styring på koncernplan, som sædvanligvis forekommer i internationale kon-

cerner».
78

 Landsretten godtok deretter holdingselskapet, ettersom konsern- og eierstyringen 

måtte anses å ligge innenfor det normale.  

 

Både Transocean- og ISS-dommen viser at et gjennomstrømmingsselskap kan bli ansett som 

beneficial owner, selv der det i stor grad er underlagt faktisk konsernkontroll og kun innehar 

formell frihet. Dette forutsatt at kontrollen ligger innenfor hva som anses som normal styring. 

Et videre problem vil ligge i å avgjøre når styringen og kontrollen går ut over det normale. I 

Indofood-dommen synes retten å ha lagt avgjørende vekt på at det mellomliggende selskapet 

ikke kunne ha handlet på annen måte. Hvis selskapet hadde handlet annerledes, ville det nem-

lig kommet i erstatningsansvar.
79

 

 

4.4 Omgåelse og skatteavtale 

Som illustrert i kapittel 3 og hittil i kapittel 4, finnes det både i nasjonal og internasjonal rett 

ulike tiltak mot uakseptabel bruk av gjennomstrømmingsselskaper. I nasjonal rett kan omgå-

elsesnormen hindre bruk av slike selskaper, mens det i internasjonal rett er skatteavtalene, 

særlig terskelen beneficial ownership, som legger føringer på anvendelsen av gjennomstrøm-

mingsselskaper. Det er dermed ikke sagt at den interne omgåelsesnormen og skatteavtalene 

betraktes isolert. Nedenfor skisseres tre omstendigheter der omgåelsesnormen og skatteavta-

lene reiser spørsmål som griper om hverandre. 

 

4.4.1 Nasjonal omgåelsesnorm og skatteavtaler 

Hvis situasjonen er den at et gjennomstrømmingsselskap kvalifiserer som beneficial owner 

etter skatteavtaleretten, kan det spørres om den interne omgåelsesnormen likevel kan komme 

til anvendelse som et tiltak mot et gjennomstrømmingsselskap. Problemet er verken eksplisitt 

regulert i OECDs mønsteravtale eller klart løst i kommentarene. Heller ikke Høyesterett har 

avgjort spørsmålet. Som det fremgår nedenfor, synes kommentarene likevel flere steder å fo-

rutsette at en skatteavtale i utgangspunktet ikke avskjærer en avtalestat fra å benytte en intern-

rettslig omgåelsesnorm.  

 

For å finne ut av om skatteavtalene setter begrensninger for anvendelsen av den interne om-

gåelsesnormen, bør det stadfestes hva normen egentlig går ut på. Kommentarene til art. 1 gir 

uttrykk for at så lenge en nasjonal omgåelsesnorm dreier seg om å klarlegge faktum, som 

skatteregler deretter kan anvendes på, så vil en slik norm ikke komme i konflikt med skatteav-

talene. Omgåelsesnormer som anvendes for å bestemme faktum, finnes ikke i skatteavtalene. 
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Som en generell regel vil det dermed ikke oppstå en regelkonflikt mellom en nasjonal omgå-

elsesregel og skatteavtaleregler.
80

 Kommentarenes synspunkt om at gjennomskjæring går ut 

på faktumfastleggelse, er imidlertid omstridt.
81

 Spørsmålet er om denne beskrivelsen stemmer 

fullt ut med innholdet som tillegges den norske omgåelsesnormen. Fra et nasjonalt perspektiv 

kan OECDs synspunkt modifiseres. 

 

Skaar (2006) er av den oppfatning at det er rettslige vurderinger, og ikke prinsipper for fak-

tumfastleggelse, som medfører at en transaksjon kan reklassifiseres eller deler av et faktum 

kan ignoreres etter omgåelsesnormen. Normen krever dermed også faktumfastleggelse, for 

eksempel ved at det må tas stilling til om en transaksjon har ikke-skattemessige virkninger. 

Når dette er brakt på det rene, må resten av oppgaven anses som rettsanvendelse.
82

 Legges 

Skaars synspunkt til grunn, vil det kunne oppstå en regelkonflikt mellom den nasjonale omgå-

elsesregelen og skatteavtaleretten. Det kan i lys av dette hevdes at det blir for unyansert når 

OECD fremsetter en generell hypotese om at det er full adgang til å anvende en nasjonal om-

gåelsesnorm, uhindret av om skatteyter har krav på beskyttelse etter skatteavtalen.  

 

Vogel (2008) antar, under henvisning blant annet til at skatteavtalene er lex specialis, at inter-

ne omgåelsesregler ikke på internrettslig grunnlag kan sette skatteavtalebestemmelser til side. 

Han trekker samtidig frem at det bør anses å gjelde en allmenn rettsgrunnsetning om at omgå-

elsessituasjoner ikke bør gis rettslig virkning.
83

 Dette siste synspunktet finnes det også støtte 

for i OECD-kommentarene til art. 1.
84

 I forlengelse av dette kan det hevdes at det i et omgåel-

sestilfelle vil være i samsvar med skatteavtalenes formål å la den nasjonale omgåelsesnormen 

komme til anvendelse på et gjennomstrømmingsselskap, til tross for at det anses som bene-

ficial owner etter skatteavtaleretten. 

 

De nevnte kommentarene gir støtte for at flertallet av OECDs medlemsland mener at en ad-

gang til å anvende en nasjonal omgåelsesnorm må innfortolkes i skatteavtalen, selv der skat-

teyter kvalifiserer som beneficial owner. På den annen side bør en slik norm anvendes med en 

viss forsiktighet når den brukes i nær sammenheng med en skatteavtale og der kravene til be-

neficial ownership er oppfylt. Dette fordi skatteavtalene er lex specialis i norsk skattelovgiv-

ning, samt at skatteavtalen har karakter av å være en kontrakt mellom to stater.
85
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ternrett, som gir anvisning på at det bør utvises forsiktighet med å reparere «systemfeil» ved 

hjelp av omgåelsesnormen.  

 

4.4.2 Finnes det en generell skatteavtalerettslig omgåelsesnorm? 

Hvorvidt det i dag eksisterer en egen, generell omgåelsesnorm på skatteavtalenivå, er et folke-

rettslig spørsmål. Til støtte for at det finnes en slik norm, kan det fremheves at OECD etter 

revisjonen i 2003 mente at skatteavtalene har som formål å avverge skatteomgåelse.
86

 Det 

opprinnelige synet var kun begrenset til at avtalene ikke skulle benyttes som virkemiddel til å 

fremme skatteunndragelse.
87

  

 

En omgåelsesnorm på skatteavtalenivå kan likevel ikke gå lenger enn internrettslige omgåel-

sesregler. Slik må for eksempel et gjennomstrømmingsselskap aksepteres etter den nasjonale 

omgåelsesnormen der det foreligger tilstrekkelige ikke-skattemessige virkninger, selv om det 

ikke ville bli akseptert av en eventuell skatteavtalerettslig omgåelsesnorm. 

 

Et problem er imidlertid hva en slik universell omgåelsesdefinisjon konkret skulle gå ut på, da 

synet på omgåelse varierer fra stat til stat.
88

 Det eksakte innholdet vil kunne være vanskelig 

for statene å enes om. Kanskje ville en konstatering av en slik felles omgåelsesnorm medføre 

forbehold fra ulike stater som ikke kan si seg enig i normforståelsen? For Norges vedkom-

mende ville nok ikke dette medføre de største problemer, ettersom OECDs beskrivelse har-

monerer godt med innholdet i den norske omgåelsesnormen.  

 

Skaar (2006) gir uttrykk for at det i det foreliggende kildegrunnlaget ikke er tilstrekkelig støt-

te for å si at det eksisterer en generell omgåelsesnorm i skatteavtaleretten, og at det heller er 

mer nærliggende å tolke den enkelte skatteavtalebestemmelse for å se om den kommer til an-

vendelse også i en misbrukssituasjon.
89

  

 

4.4.3 Finnes det en omgåelsesnorm i begrepet beneficial owner? 

Hvorvidt begrepet beneficial owner åpner for en form for gjennomskjæringstankegang, er 

ikke klart. På bakgrunn av begrepets innhold og formål, må det i det minste kunne hevdes at 

beneficial owner-terskelen innehar visse omgåelseselementer.  

 

I Prévost-dommen tar verken førsteinstansdomstolen eller ankedomstolen uttrykkelig stilling 

til spørsmålet, men gir indikasjoner på at de ikke mener beneficial owner skal fungere som en 
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omgåelsesnorm.
90

 De canadiske skattemyndighetene argumenterte i saken for at begrepet kun 

omfatter «the person who can, in fact, ultimately benefit from the dividend». Dette tyder på at 

de innfortolket en slags omgåelsesnorm i beneficial owner-kravet.
91

  Det vil ofte kunne være 

vanskelig å finne frem til den aksjonæren som faktisk og «ultimately» vil oppnå fordelen av 

en inntekt. Statens anførsel ble da heller ikke tatt til følge. Det synes heller som om retten 

anvendte beneficial owner som en tilordningsregel, der den undersøkte om det var korrekt at 

inntekten tilhørte det nederlandske holdingselskapet, eller om den skulle tilordnes selskapene 

i Storbritannia og Sverige.  

 

På dette punktet fraviker de canadiske domstolene fra andre europeiske rettsavgjørelser angå-

ende beneficial ownership, hvor tendensen har gått mer i retning av en vid antimisbruksklau-

sul.
92

 I nyere rettspraksis har det imidlertid blitt fremholdt at det ikke ligger en omgåelses-

norm i beneficial owner-begrepet. Illustrerende er Swiss Swaps-dommen fra 2012.
93

 Det var 

her spørsmål om en dansk bank, som hadde inngått avtaler om «total return swap transac-

tions» med europeiske motparter, var beneficial owner av et mottatt utbytte. Det ble uttalt at 

begrepet beneficial owner skal fungere som en terskel for adgang til skatteavtalefordeler, og 

at det ikke skal anses som en «anti-abuse clause».
94

 

 

Der det i vurderingen av beneficial ownership i tillegg innfortolkes en universell omgåelses-

norm, vil gjennomstrømmingsselskaper lettere kunne bli slått ned på, ved at de må gjennom 

enda en vurdering ved bedømmelsen av om de er akseptable etter skatteavtaleretten. Et 

spørsmål her, som under punkt 4.4.2, er hva denne fellesnormen konkret skulle gå ut på. Er 

det snakk om å legge nasjonale betydninger til grunn, eller finnes det også her en felles inter-

nasjonal betydning slik som for beneficial owner-begrepet generelt?  

 

4.5 Oppsummering 

I kapittel 4 ble det primært på bakgrunn av OECD-kommentarene og utenlandsk rettspraksis 

undersøkt hvilke begrensninger som ligger i skatteavtaleretten for anvendelsen av gjennom-

strømmingsselskaper. Særlig er den skatteavtalerettslige terskelen beneficial owner aktuell 

som et tiltak mot slike selskaper.   

 

                                                 
90

  Furuseth (2009) s. 188  
91

  Furuseth (2009) s. 188-189 
92

  Ministre de l’Econcomie, des Finances et de l’Industrie c. Socété Bank of Scotland, 29.12.06 Royal Bank of 
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OECD-kommentarene har vist at et gjennomstrømmingsselskap også kan være beneficial ow-

ner av utbytte, renter eller royalty etter skatteavtaleretten. For at et slikt selskap skal bli ansett 

som en uakseptabel «fiduciary» eller «administrator», som ikke oppfyller kravene til bene-

ficial ownership, må gjennomstrømmingsselskapet inneha «very narrow powers».  

 

Det vil være av betydning for vurderingen om selskapet har besittelse, bruk, risiko og kontroll 

over den mottatte inntekten. Et gjennomstrømmingsselskap vil gjerne bli ansett som bene-

ficial owner der det ikke er underlagt en kontraktrettslig eller annen rettslig forpliktelse knyt-

tet til for eksempel bruk og videreføring av en mottatt inntekt. At det i praksis eksisterer en 

slik faktisk forpliktelse, har ikke vist seg å være tilstrekkelig til å hevde at selskapet ikke er 

beneficial owner.  

 

Rettspraksis har flere ganger godtatt gjennomstrømmingsselskaper som beneficial owner. 

Dommene gjennomgått ovenfor virker å stemme godt med de oppdaterte OECD-

kommentarene fra 2014. Bortsett fra situasjoner der et gjennomstrømmingsselskap kun har 

svært begrenset myndighet, vil beneficial owner-kravet i flere tilfeller måtte bli ansett oppfylt. 

Skatteavtalene inneholder således tiltak mot gjennomstrømmingsselskaper, selv om vilkåret 

om beneficial ownerhip i praksis ikke har vist seg altfor vanskelig å oppfylle.  
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5 Fremtidige tiltak mot gjennomstrømmingsselskaper  

 

5.1 Nasjonale og internasjonale tiltak 

Både nasjonalt og internasjonalt har det, som følge av den internasjonale utviklingen med 

økte investeringer og eierskap på tvers av landegrenser, den siste tiden blitt satt fokus på in-

ternasjonal selskapsbeskatning og skatteplanlegging, samt hvilke tiltak som best kan motvirke 

uakseptabel skatteomgåelse. I Norge er den interne omgåelsesnormen under evaluering i 

Scheel-utvalget. Dette arbeidet presenteres i punkt 5.2. Internasjonalt blir skatteavtalene vur-

dert under prosjektet «Base Erosion and Profit Shifting» («BEPS»), som gjengis i punkt 5.3.  

 

Både de nasjonale forslagene samt arbeidet med BEPS kan komme til å få direkte betydning 

for fremtidig bruk av gjennomstrømmingsselskaper. 

 

5.2 Scheel-utvalget 

Det store antallet dissensavgjørelser i Høyesterett hva gjelder omgåelsesnormens anvendelse i 

skattesaker, tyder på at normen krever en vanskelig vurdering, som lett kan slå ut i både den 

ene eller andre retning. Normens innhold er heller ikke entydig fastlagt. Hydro Canada-

dommen, Conoco Phillips-dommen med flere, er for eksempel avsagt under skarp dissens.  

 

Når det gjelder anvendelsen av omgåelsesnormen på gjennomstrømmingsselskaper, finnes det 

med unntak av de to tingrettsdommene i Transocean-sakskomplekset som nevnt ikke norsk 

rettspraksis. Tross flere høyesterettsdommer som bidrar til å gi veiledning, er det behov for 

oppklaring på området. Transocean-dommene er anket. Kanskje vil de medføre en tiltrengt 

klargjøring av tidsaktuelle spørsmål.  

 

I 2013 oppnevnte Regjeringen et offentlig skatteutvalg, Scheel-utvalget, som fikk i mandat å 

vurdere selskapsbeskatningen og om den er godt nok tilpasset den internasjonale utviklingen. 

Arbeidet munnet ut i utredningen NOU 2014:13 «Kapitalbeskatning i en internasjonal øko-

nomi» av desember 2014.  

 

5.2.1 Lovfesting av den interne omgåelsesnormen 

Utvalget vurderte spesielt den ulovfestede omgåelsesregelen.
95

 Problemstillingen de tok stil-

ling til, var om den ulovfestede omgåelsesnormen er en egnet regel til å motvirke uthuling av 

skattegrunnlag på generelt grunnlag, samt om utviklingen i rettspraksis gir grunn til å lovfeste 

normen. Zimmer har tidligere gitt uttrykk for at uklarheten som er skapt gjennom Høyeste-
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rettsdommer de siste 10-15 årene, har gjort tiden moden for at spørsmålet om lovfesting blir 

vurdert.
96

  

 

Samlet sett konkluderte utvalget med at det er viktig å ha en generell regel, slik som den ulov-

festede omgåelsesnormen i norsk rett, for å motvirke skatteomgåelser. De mente også at vis-

ses endringer er på sin plass. Utviklingen av den ulovfestede omgåelsesnormen i senere retts-

praksis, blant annet i retning av en mer subjektiv bedømmelse av skattemotivet slik som i Te-

lenor-dommen, gjør normen mindre egnet til å motvirke omgåelser. I tillegg uttales det at det 

er uheldig at skattebesparelser oppnådd i andre land skal kunne styrke disposisjonens forret-

ningsmessige egenverdi, som tilfellet var i Hydro Canada-dommen. For å kunne korrigere 

denne, ifølge utvalget, «uheldige rettsutviklingen» og for å styrke omgåelsesnormen, frem-

holder de at normen burde lovfestes.
97

  

 

Videre hevdes det at terskelen for anvendelse bør senkes, blant annet ved at det stilles strenge-

re krav til disposisjonens forretningsmessige egenverdi. En omgåelsesnorm vil etter sin natur 

representere en usikkerhet for både skatteyter og skattemyndigheter når det gjelder normens 

nærmere grenser. Dette gir igjen det store antallet dissensavgjørelser i omgåelsessaker en pe-

kepinn på. En lovfesting kan etter utvalgets mening redusere denne usikkerheten.  

 

Ovenfor i punkt 3.3 ble det konkludert med at terskelen for å anvende den interne omgåelses-

normen er høy. Nettopp dette er essensen i utvalgets skepsis til utviklingen av omgåelsesnor-

men i rettspraksis. Hvis forslagene fra utvalget blir tatt til følge, vil omgåelsesnormen trolig få 

en styrket posisjon. En lovfesting av normen vil muligens gjøre den mer tilgjengelig og lettere 

anvendelig for skattemyndigheter og rettsinstanser, samtidig som usikkerheten knyttet til om-

gåelsesnormens nærmere grenser sannsynligvis vil bli redusert. Med klarere regler kan også 

skatteytere unngå å havne i situasjoner der det blir satt spørsmål ved om disposisjoner de har 

foretatt innebærer en omgåelse av skatteregler.  Klarere regler vil på mange måter være en 

fordel for alle parter involvert ved at de vil være enklere å forholde seg til, samtidig som kla-

rere regler medfører større grad av forutberegnelighet.  

 

Blir forslagene fulgt opp, vil omgåelsesnormen innebære et styrket tiltak mot gjennomstrøm-

mingsselskaper, ettersom den lettere vil kunne komme til anvendelse. Slik vil det trolig bli 

vanskeligere for konserner å unngå eller minimere skatteleggingen i Norge ved hjelp av gjen-

nomstrømmingsselskaper. Muligheter til og motiver for skatteplanlegging vil dermed bli re-

dusert, virkninger nettopp i tråd med utvalgets intensjoner bak de fremsatte forslagene.  

                                                 
96

   Zimmer (2007) s. 13 
97

  NOU 2014: 13 s.198 



43 

 

 

En styrket omgåelsesnorm vil ikke utelukkende være positivt. Motstykket er at sterkere, mer 

håndfaste regler innebærer mindre handlefrihet og fleksibilitet. Hvis terskelen for normens 

anvendelse reduseres, vil konserner ikke lenger ha den samme friheten i sine valg av selskaps-

strukturer. Omorganiseringer ved opprettelse av nye selskaper på grunnlag av forretningsmes-

sige hensyn, men som også innebærer skattefordeler, kan for eksempel måtte bli betraktet som 

omgåelser. Hvis det i fremtiden blir stilt strenge krav til disposisjoners forretningsmessige 

egenverdi, vil hovedformålet med opprettelsen av selskaper lettere kunne bli ansett som skat-

temotivert.  

 

Det kan spørres om rettsavgjørelsene gjengitt ovenfor ville fått et annet utfall om disse anbe-

falingene hadde vært rettslig gjennomført. Spesielt skattebesparelser oppnådd i andre land blir 

av utvalget ansett uheldig å vektlegge som et legitimt forretningsmessig formål. I Hydro Ca-

nada-dommen ble den danske skattebesparelsen tillagt vesentlig vekt. Etter Scheel-utvalgets 

kritikk å dømme, er det mye som kan tale for at dette ikke ville vært tilfellet dersom forslage-

ne på tidspunktet for domsavsigelsen hadde vært gjennomført. Tatt i betraktning størrelsen på 

den norske skattebesparelsen, 420 millioner kroner, ville det ikke vært utenkelig at hovedfor-

målet bak disposisjonen der de danske skatteformålene ikke var legitime, ville blitt ansett for 

å være å spare norsk skatt.  

 

Det gjenstår å se om og eventuelt hvilke deler av utvalgets forslag som i fremtiden blir fulgt 

opp gjennom lovgivning. Hvorvidt forslagene er heldige eller ei, kan diskuteres. Det som er 

sikkert, er at endringer i tråd med utvalgets anbefalinger vil innebære brudd med flere prin-

sipper som i dag blir praktisert i rettsapparatet. Videre må det være klart at en lovfestet, mer 

definert omgåelsesnorm vil innebære et styrket tiltak mot bruk av gjennomstrømmingsselska-

per.  

 
5.3 Base Erosion and Profit Shifting 

Oppmerksomhet rundt multinasjonale konserners lave skattebetaling har ledet til BEPS-

prosessen i OECDs regi. BEPS er en handlingsplan med 15 tiltak som adresserer de globale 

utfordringene knyttet til inntektsreduksjon. De syv første rapportene av totalt femten ble pre-

sentert i 2014, og det er estimert at samtlige anbefalinger skal være klare innen utgangen av 

2015.  

 

Spørsmål knyttet til misbruk av skatteavtaler er vurdert som en av de viktigste problemstil-

lingene under BEPS, der stort fokus blir satt på problemet med treaty shopping. Disse temae-

ne er inntatt i BEPS Action 6, «Preventing the Granting of Treaty Benefits in Inappropriate 

Circumstances». Enigheten som allerede foreligger tilsier at prosjektet med sannsynlighet vil 

kunne lede frem til flere endringer av intern rett, samt endringer både av mønsteravtalen og 
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OECD-kommentarene.
98

 Det er derfor god grunn til å anta at BEPS vil ha mye å si for fremti-

dig bruk av gjennomstrømmingsselskaper.  

 

5.3.1 Nærmere om BEPS Action 6 og dens forslag 

I første del av BEPS Action 6, Section A, blir endringer i mønsteravtalen, OECD-

kommentarene og intern rett foreslått, slik at utilsiktede skatteavtalefordeler unngås. Doku-

mentet behandler først tilfeller der en person forsøker å omgå begrensninger som følger direk-

te av en skatteavtale, og treaty shopping anses her som et hovedeksempel. Det anbefales at 

dette søkes forhindret gjennom antimisbruksregler («anti-abuse rules») inntatt i skatteavtale-

ne.  Deretter behandles situasjoner hvor en person forsøker å omgå bestemmelser i internret-

ten ved å utnytte fordeler i skatteavtalene, noe som etter BEPS må forhindres både ved skatte-

avtalerettslige og nasjonale antimisbruksregler. 

 

Hva gjelder treaty shopping spesifikt, foreslås en treleddet tilnærming. 

 

5.3.1.1 Formålsangivelser  

Den første av de tre anbefalingene går ut på at det i avtalenes tittel og fortale inntas en tydelig 

proklamasjon om at kontraktstater har til formål å unngå dobbelskattelegging, uten å skape 

muligheter for ikke-skattelegging eller redusert skattelegging gjennom skatteomgåelse og 

treaty shopping-arrangementer. Slike formålsangivelser om å unngå skatteomgåelser er i dag 

inntatt i kommentarene til mønsteravtalen art. 1.
99

  

 

Samtidig anbefales det at avtalepartene gir uttrykk for denne felles intensjonen ved å innta i 

avtalene spesifikke regler, en «LOB rule» og en «PPT rule». Til sammen vil dette ramme 

gjennomstrømmingstilfeller som ikke er adressert i de fleste av dagens skatteavtaler.
100

   

 

5.3.1.2 Limitations On Benefits 

En såkalt «limitation on benefits rule» («LOB rule») er en spesifikk antimisbruksregel som vil 

komme til anvendelse på et stort antall treaty shopping-tilfeller, typisk tilfeller der gjennom-

strømmingsselskaper benyttes, ved at skatteyters adgang til skatteavtalens fordeler begren-

ses.
101

 Slike klausuler er basert på regler som allerede finnes i flere eksisterende skatteavtaler, 

da særlig skatteavtaler inngått av USA. Det er foreløpig ingen LOB-klausuler i mønsteravta-

len, men i Conduit Report og OECDkomm. art. 1 – 13-20 finnes en gjennomgang av ulike 

LOB-klausuler som foreslås som virkemidler mot gjennomstrømmingsselskaper. I kommenta-
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rene fremsettes forslag til ordlyd til de ulike klausulene som kontraktstatene kan benytte der-

som de ønsker å innta en eller flere slike. Norge har inntatt varianter av slike klausuler i avta-

ler med land som har særlig favorable skatteregimer, se for eksempel avt/Barbados art. 29. 

BEPS forslår at det inntas en LOB-klausul i alle fremtidige skatteavtaler.  

 

Kort fortalt vil en LOB-klausul ha til formål å sikre at et selskap som etableres i en stat og 

pretenderer å være subjekt etter skatteavtaler som dette landet har, har et visst nivå av reali-

tet.
102

  Dette er en omfattende og relativt kompleks regel, akkompagnert av en lang og utfyl-

lende kommentar. Nedenfor gis det et par eksempler på hva regelen går ut på, og hvordan den 

vil kunne ramme gjennomstrømmingsselskaper. 

 

En LOB-klausul vil etter BEPS kunne gå ut på å nekte selskaper som ikke er eid av personer 

bosatt i samme stat som selskapet rett til skatteavtalens fordeler, ved at en minimumsandel av 

selskapet må være eid av personer som er hjemmehørende i de kontraherende statene.
103

 En 

slik look through-klausul vil kunne være passende for stater som inngår skatteavtaler med 

lavskatteland som tillater selskaper med lite reell forretningsvirksomhet – typisk stater som 

tiltrekker seg gjennomstrømningsselskaper.
 104

 

 

Videre kan en LOB-klausul gå ut på å frata gitte juridiske personer rettigheter etter skatteavta-

len, eksempelvis selskaper som er berettiget til spesielle skattefordeler etter lovgivningen i 

kontraktstaten. Slik vil grunnlaget for å ville opprette et gjennomstrømningsselskap kunne 

elimineres.  

 

For eksempel kan tenkes et selskap hjemmehørende på Cuba, som har utbytteinntekter fra et 

selskap i Norge. I mangel av skatteavtale mellom Norge og Cuba, beregnes det 25 % kilde-

skatt på utbyttet etter norsk intern rett.
105

 Selskapet ønsker å redusere kildeskatten, og det vur-

deres i den anledning å opprette et holdingsselskap på Barbados som kan motta utbyttet fra 

Norge. Ettersom Barbados og Cuba har inngått skatteavtale, vil utbyttet kunne videreføres til 

Cuba med redusert beskatning. Skatteavtalen mellom Norge og Barbados reduserer i utgangs-

punktet Norges kildeskatt til 5 %.
106

 På grunn av exclusion-regelen i avtalens art 29 (1) a) 

(iv), som bestemmer at holdingselskaper ikke har rett til skatteavtalens fordeler, mister imid-

lertid holdingselskapet på Barbados retten til redusert kildebeskatning. Norge kan følgelig 
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kreve 25 % i kildeskatt. Slik forhindrer LOB-klausulen at holdingselskapet får sin tiltenkte 

funksjon som gjennomstrømmingsselskap.  

 

Hvis det i tråd med forslag fremsatt av BEPS inkluderes en LOB-klausul i fremtidige skatte-

avtaler liknende den som finnes i skatteavtalen mellom Norge og Barbados, vil holdingsels-

kaper vanskelig kunne benyttes for gjennomstrømming. I Prévost-dommen ble et holdingsel-

skap i Nederland godtatt som beneficial owner for en utbyttebetaling fra Canada, til tross for 

at det nederlandske selskapet ble anvendt som gjennomstrømmingsselskap for utbyttebeta-

lingen til Sverige og Storbritannia. Blir det i skatteavtalen mellom Canada og Nederland inn-

tatt en klausul med restriksjoner på holdingselskaper som foreslått i BEPS, vil et fremtidig 

tilfelle likt som i Prévost-dommen ikke kunne aksepteres.  

 

5.3.1.3 Principal Purposes Test 

Det anbefales så å inkludere i skatteavtaler en generell antimisbruksregel basert på disposisjo-

ners hovedformål, den såkalte «principal purposes test» («PPT rule»). PPT-regelen som fore-

slås vil inkorporere i skatteavtaler prinsipper som allerede er slått fast i OECDkomm. art. 1 – 

9.5, 22, 22.1 og 22.2. Den foreslåtte formuleringen lyder som følger:  

 

«Notwithstanding the other provisions of this Convention, a benefit under this Convention 

shall not be granted in respect of an item of income if it is reasonable to conclude, having 

regard to all relevant facts and circumstances, that obtaining that benefit was one of the main 

purposes of any arrangement or transaction that resulted directly or indirectly in that benefit, 

unless it is established that granting that benefit in these circumstances would be in accord-

ance with the object and purpose of the relevant provisions of this Convention.»
 107

 

 

I struktur er regelen ikke helt ulik den norske omgåelsesnormen, med ett ledd om at skattebe-

sparelseshensikt må være hovedformål og ett om transaksjonens forhold til skattereglenes 

formål. Innholdsmessig samsvarer dette med grunnvilkåret og totalvurderingen i den norske 

normen. Også PPT-reglen er i BEPS fulgt opp med en utfyllende kommentar. I kommentarene 

fremheves blant annet viktigheten av at skattemotivet undergis en objektiv vurdering.
108

 Dette 

er i tråd med Scheel-utvalgets anbefalinger og kritikk av utviklingen i nyere norsk rettspraksis 

i retning av en mer subjektiv bedømmelse.
109
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En generell PPT-regel vil kunne ramme omgåelsessituasjoner som ikke faller inn under den 

spesifikke LOB-regelen, eksempelvis visse gjennomstrømmingskonstruksjoner.
110

 Selv om 

det er en målsetning at skattemotivet under PPT skal vurderes objektivt, vil en vurdering av 

«principal purpose» uansett inneholde subjektive elementer. Antakelig vil en LOB-klausul ha 

større effekt som et tiltak mot gjennomstrømmingsselskaper, siden dens vilkår er rent objekti-

ve, og dermed enklere for skattemyndigheter å påberope seg. Slik kan PPT-regelen, etter 

LOB, anses som et sekundært fremtidig tiltak. 

 

Om fremtidige skatteavtaler blir utrustet med en PPT-regel, vil diskusjonen om hvorvidt det 

finnes en generell skatteavtalerettslig omgåelsesnorm ikke lenger være aktuell.
111

 Det vil da 

heller ikke være nødvendig å se hen til bestemmelsen om beneficial owner for å anvende en 

skatteavtalerettslig omgåelsesnorm, da normen vil ha sin selvstendige hjemmel. En slik lov-

festing vil dermed kunne føre til mindre usikkerhet rundt begrepet beneficial owner. 

 

Høyesterett har i Norge vært tilbakeholdne med å anvende den interne omgåelsesnormen på 

skattedisposisjoner. Spørsmålet er om for eksempel Hydro Canada-, Telenor- og ConocoPhil-

lips-dommen ville fått et annet resultat under de foreslåtte endringene. En vid antimisbruksre-

gel, slik som den foreslåtte PPT-regelen, vil i praksis fungere som en generell omgåelses-

norm. Regelen må kunne forventes å fange opp et større antall treaty shopping-situasjoner enn 

hva den interne omgåelsesnormen gjør i dag, også der gjennomstrømmingsselskaper blir be-

nyttet. Dette blant annet som følge av at skattemotivet foreslås undergitt en mer objektiv vur-

dering, kontra den eksisterende subjektive vurderingen i norsk rett. 

 

5.3.2 Gjennomføring og effekt 

Status per i dag er at det blant OECD- og G20-landene er enighet om de forskjellige tiltakene 

foreslått i BEPS, selv om de ennå ikke har blitt vedtatt. Tross bred enighet om forslagene, 

knytter det seg flere spørsmål og utfordringer til selve gjennomføringen.  

 

De fleste spørsmålene dreier seg om endringer av intern rett. På det internasjonale plan kan 

det dermed neppe gis mer enn anbefalinger, da endringene må skje i hvert enkelt land i hen-

hold til interne regler. Det er ikke mulig å forutse hvordan denne prosessen vil utarte seg. Po-

litisk kan dette by på store utfordringer. En ting er å gi en generell tilslutning til å forebygge 

aggressiv skatteplanlegging og dobbel ikke-beskatning, noe annet er å endre konkrete nasjo-

nale regler. Et interessant trekk ved BEPS-prosessen, er imidlertid at den er initiert og støttet 

av tunge politiske miljøer, først og fremst G20-landene. Dette kan ha betydning for mulighet-
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ene til å få forslagene vedtatt og gjennomført. Den sterke politiske støtten til prosjektet som 

en rekke G20-vedtak gir uttrykk for, innebærer at ledende nasjoner allerede har forpliktet seg 

sterkt politisk.
112

  

 

Også endringer av skatteavtalene vil medføre utfordringer. Å endre en skatteavtale er normalt 

en langsom prosess, og det skal per i dag finnes mer enn 3000 av dem basert på mønsteravta-

len.
113

 Ved å følge de tradisjonelle endringsformene ville det gått lang tid før endringsforsla-

gene fra BEPS er gjennomført i praksis. Planen er derfor å utvikle en multinasjonal endrings-

traktat der endringene av Mønsteravtalen inngår.
114

 Dette vil fungere slik at når to stater som 

har skatteavtale seg i mellom, har sluttet seg til den multilaterale traktaten, så er skatteavtalen 

mellom dem automatisk endret. Tanken er ny, og det vil bli spennende å se hvordan dette vil 

fungere dersom det går etter planen.
115

 

 

Endringene som foreslås har nær tilknytning til opprettelsen og anvendelsen av gjennom-

strømmingsselskaper. Det er vanskelig å angi et nøyaktig tidspunkt for når forslagene kan bli 

vedtatt, og om de kommer til å stå seg slik de lyder per i dag. I BEPS fremgår det også at det 

må gis rom for noe fleksibilitet, ettersom de nye reglene ikke vil passe like godt inn i samtlige 

staters systemer.
116

 BEPS Action 6 forsøker med sine foreslåtte LOB- og PPT-regler å ramme 

gjennomstrømmingsarrangementer som etter dagens lovgivning blir akseptert. Hvis forslage-

ne blir gjennomført slik ønsket av OECD, vil det kunne påstås at gjennomstrømmingsselska-

per som i dag godtas, for fremtiden vil være en saga blott. Den største utfordringen vil nok 

være å få statene til å følge anbefalinger om å endre sin interne rett. Hvis dette blir gjort, vil 

skattemyndighetene inneha sterke, fremtidige tiltak mot gjennomstrømmingsselskaper.  

 

Fra et offentlig, velferdsmessig standpunkt, vil de foreslåtte endringene være positive. Økte 

skatteinntekter til staten vil komme storsamfunnet til gode. Det kan hevdes at nye regler slik 

foreslått i BEPS kan gå ut over det frie markedet og dermed hemme økonomisk vekst. Mot 

dette kan det argumenteres at BEPS-tiltakene har til formål å motvirke aggressiv skatteplan-

legging – det vil si disposisjoner som er skattedrevet og dermed ikke har vesentlig betydning 

for økonomisk utvikling, eller som tvert om kan lede til feilallokering av ressurser.
117
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Det kan stilles spørsmål ved hva de nye, skjerpede reglene vil kunne medføre av problemer. 

Både LOB-regelen og PPT-regelen har et nokså bredt anvendelsesområde – da særlig PPT-

regelen som vil fungere som en generell antimisbruksregel og omgåelsesnorm. Vil reglene 

kunne favne for vidt, slik at de også rammer tilfeller der det ikke er snakk om treaty shop-

ping? Det kan tenkes at mange gjennomstrømmingsselskaper vil bli slått ned på, også de som 

i tillegg til å strømme penger har andre legitime funksjoner. Spesielt holdingselskaper kan 

under en LOB-klausul tenkes å gå en vanskelig fremtid i møte, se punkt 5.3.1.2. Og hvordan 

vil situasjonen bli for gjennomstrømmingsselskaper som etter dagens lovgivning godtas, men 

som ikke vil stå seg hvis BEPS blir en vedtatt realitet?  

 

Det gjenstår å se hvor mange av BEPS-forslagene som faktisk vil bli vedtatt og gjennomført 

på skatteavtaleplanet, og om disse blir fulgt opp internt i Norge og i andre land. En forutset-

ning for at skatteavtalene skal få betydning for skattesubjektene etter sitt innhold, er at de 

også har hjemmel etter intern rett. I Norge er dette arbeidet allerede godt i gang – Scheel-

utvalgets anbefalinger om å lovfeste den interne omgåelsesnormen og den generelle målset-

tingen om å bekjempe skatteomgåelser, samsvarer godt med forslagene fremsatt i BEPS. 
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