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Objections to a general anti-avoidance rule on legal grounds seem 
to us to be a desperate, last-ditch attempt to block the intro-
duction of such a rule on the part of those who are opposed to it. 
 

                   - Brian Arnold/James R. Wilson1 

 
 
 
 
The argument is so patently ridiculous that I have difficulty  
treating it seriously. 

- Brian Arnold2 

                                                
1 Brian Arnold, uteksaminert v/Harvard Law School, prof. emeritus og anerkjent innen internasjonal skatterett. 

Sitat hentet fra Arnold (1988) s. 1129  
2 Sitat hentet fra Arnold (2000) s. 2140 
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1 INNLEDNING 
 
1.1 Tema og problemstilling 
I mars 2015 ga Finansdepartementet (FIN) professor emeritus Frederik Zimmer i oppgave å 
utrede en lovfestet skatterettslig gjennomskjæringsregel.3 Oppdraget er en oppfølgning av 
Skatteutvalget (også kalt Scheel-utvalget) sin anbefaling i Norges Offentlig Utredning (NOU) 
2014: 13 Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi. Slik det fremgår av NOU 2016: 5, 
bygger mandatet på formålet om «å få forslag til en lovfestet generell omgåelsesregel som på 
en effektiv måte kan motvirke uthuling av det norske skattefundamentet, og samtidig ivareta 
skattyternes rettssikkerhet og særlig behov for forutberegnelighet på en rimelig måte».4  
 
Avhandlingens tema omhandler fasen etter at omgåelse er konstatert. Med andre ord  
gjennomføring av skattlegging i et omgåelsestilfelle. Dette omtales også som virkningene av 
gjennomskjæring. Spørsmålet om Norge skal lovfeste en generell gjennomskjæringsregel er 
grundig analysert i norsk rett, og blir ikke berørt i denne avhandlingen.5 Spørsmålet om når 
gjennomskjæring kan foretas (vilkårssiden6), fremgår av forslagets § 2 og faller også utenfor 
avhandlingens tema.  
 
Hovedregelen for skattlegging av skatteomgåelse, er i utredningens forslag at skattyters dis-
posisjon skal rekarakteriseres. Ligningsmyndighetene ser bort fra den originale disposisjonen, 
og ser til den handling som reflekterer disposisjonens økonomiske innhold. Denne handlingen 
omtales som det rekarakteriserte forhold.7 Skatteomgåelse har den konsekvens å lignes etter 
de skatteregler som regulerer det rekarakteriserte forhold.8 I det ligger at den reduksjon i skatt 
av inntekt og/eller formue som den utførte transaksjonen i utgangspunktet medfører, likevel 
ikke tillegges skattyter.9 Utredningens § 3 annet ledd tar for seg de unntakstilfeller hvor det 
ikke er avklart hvilket økonomisk forhold som skal legges til grunn, og derfor vanskeliggjør 
en rekarakterisering. Annet ledd legger derfor opp til at det i slike tilfeller kan anvendes andre 
skatteregler analogisk eller innskrenkende.10 
 

                                                
3 NOU 2016: 5 s. 7.  
4 l.c 
5 Se bl.a. Banoun (2003), Ot.prp.nr.16 (1991-92), Harboe (2012), Hopsnes SR (2012), Zimmer (2014), NOU 

2014:13 s. 48-49, Gjems-Onstad (2015) s. 1087, og NOU 2016: 5 kap. 2.  
6 NOU 2016: 5 s. 117 
7 NOU 2016: 5 s. 117; § 3 (1): I lovforslaget fremgår det tydelig at dette er den økonomiske realitet bak den 

aktuelle disposisjonen. 
8 NOU 2016: 5 s. 117; § 3 (1) 
9 Ot.prp.nr.16 (1991-91) pkt. 4.2 s. 38-39 og s. 46-47 
10 Se NOU 2016: 5 s. 117 
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§ 3 annet ledd:  
 

«Hvor skattlegging på grunnlag av disposisjonens økonomiske innhold ikke lar seg 
gjennomføre, kan skattlegging skje ved analogisk anvendelse av aktuelle skatteregler 
som er ufordelaktige for skattyteren, eller ved innskrenkende tolking av aktuelle skatte-
regler som er fordelaktige for skattyteren» (min uth.)11 

 
Avhandlingens problemstilling er om det er uheldig å lovfeste analogisk anvendelse og  
innskrenkende tolking sett i lys av rettssikkerhet og legalitetsprinsippet.   
 
I NOU 2016: 5 legges det til grunn «at de utforminger av en generell omgåelsesnorm som er 
aktuelle, ikke reiser konstitusjonelle betenkeligheter».12  
 
Ved lovfesting av skatteregler står de grunnleggende prinsippene rettssikkerhet, legalitetsprin-
sippet og likhetsprinsippet sentralt. Hensynet til effektivitet, rettferdighet og økt forutsigbar-
het står også i en særstilling. Ved lovanvendelsen står likhetsprinsippet sentralt. Det ivaretas 
hovedsakelig gjennom konsekvent ligningspraksis på skatterettens område.  
 
Diskusjonen om legalitetsprinsippets stilling har vært et teoretisk diskusjonstema i alle land 
som enten har ulovfestet- eller lovfestet gjennomskjæringsregel. Lignende diskusjoner har 
vært aktuelle i USA, England, Australia, Canada, Sverige og Danmark.13 
 
I NOU 2016: 5 er det viet fem sider til virkningene av gjennomskjæring.14 I juridisk teori og 
rettspraksis har virkningene som regel havnet i skyggen av spørsmålet om det foreligger  
omgåelse (vilkårssiden).15 Kun i sjeldne tilfeller drøfter domstolene eller lignings-
myndighetene virkningene. Av hensyn til de ulike prinsipper og hensyn som står sterkt i  
skatteretten, er det viktig både for skattyter og skattemyndighetene å ha et bevisst forhold til 
virkningene av gjennomskjæring.16 Skattyter har krav på en forutberegnelig rettstilstand, og 
vern mot inngrep fra statens side. Banoun påpeker at skattyters vern gjelder vern mot «vilkår-
lig, arbitrær eller politisk betont beskatning eller uensartet anvendelse av reglene».17 
 

                                                
11 NOU 2016: 5 s.117 
12 ibid s. 61 
13 Banoun (2003) kap. 2  
14 Se NOU 2016: 5 pkt. 4.5 og kap. 9  
15 Hopsnes SR (2012) 
16 Nipedal (2012) s. 2 
17 Banoun (2003) s. 88 
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NOU 2016: 5 ble sendt til høring, med høringsfrist 15.06.16. Flere høringsinstanser rettet  
kritiske spørsmål mot både lovforslaget generelt og § 3 annet ledd. Advokatforeningen,  
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) og Deloitte var spesielt kritiske.  
 

«NHO mener det er behov for en omgåelsesregel, men det er tvilsomt om forslaget til 
lovfesting vil sikre større forutsigbarhet og bedre rettsikkerhet for næringslivet enn 
 gjeldende norm.»18 
 
«Deloitte mener videre at det fremsatte forslaget utvider beskatningsretten på inntekts-
skattens område, og at den utvides på en skjønnsmessig måte som vil være vanskelig å 
praktisere og som vesentlig reduserer både rettssikkerhet og forutberegnelighet for 
skattyterne.  
(...) Det fremlagte forslaget oppfyller således ikke målsettingen om å fremsette et  
forslag som motvirker uthuling av det norske skattefundamentet uten at det går på  
bekostning av behovet for rettsikkerhet og forutberegnelighet. Forslaget til ny lov om 
omgåelse på skatterettens område bør derfor etter vår oppfatning ikke vedtas som fore-
slått.»19  

 
Advokatforeningens høringssvar stiller seg særlig kritisk til utformingen av § 3 annet ledd. 
Advokatforeningen hevder at § 3 annet ledd kan representere brudd med alminnelig retts-
kildelære.20 I tillegg påpekes det i høringssvaret at «[s]terke rettssikkerhetshensyn tilsier at  
analogisk anvendelse av skatteregler ikke innføres, og i alle fall ikke innføres uten en egen 
utredning som belyser temaet i sin fulle bredde.»21  
 
Lovforslagets høringssvar preges av både negative og positive kommentarer. Zimmer har i 
etterkant av høringen tatt til motmæle mot deler av kritikken. Forsvarsartikkel er planlagt  
publisert i tidsskriftet Skatterett i desember 2016.22 
 
1.2 Aktualitet 
Lovarbeidet foregår på Stortinget hvor de vedtar, endrer og opphever Norges Lover, jf. Grl. § 
75 a.23 Det forberedende lovarbeidet foregår i de departementene som har fagansvar for loven. 
For skatterett ligger ansvaret hos FIN. I de tilfeller der det er aktuelt å lovfeste en omfattende 

                                                
18 NHO (2016) s. 1 
19 Deloitte (2016) s. 1 og 2 
20 Advokatforeningen (2016) s. 3 
21 l.c. 
22 Jeg har fått tilgang til artikkelen etter avtale med prof. emeritus Zimmer.  
23 Stortinget (2015) 
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lov, slik som gjennomskjæringsregelen, blir det oppnevnt et utvalg av fagspesialister. Zimmer 
fikk i oppgave å lede utvalget. Utvalgets oppgave er å utarbeide en anbefaling til departe-
mentet. NOU 2016: 5 er en slik anbefaling. Utredningen ble avgitt til FIN 15. mars 2016, ett 
år etter oppnevning av utreder.  
 
Et lovforslag danner grunnlag for lovfesting eller ikke. Med dette som bakgrunn, er NOU-en 
og høringsinstansenes kommentarer særs interessante for å belyse tidsaktuelle synspunkter om 
regelen. Grunnleggende rettslige hensyn- og prinsippers betydning vil belyses i forhold til 
lovfesting av skatteregler, herunder § 3 annet ledd.  
 
Gjennomskjæring er kjent tematikk i land med inntektsskattesystemer.24 Banoun har i sin  
doktorgrad belyst en rekke andre lands behandling av skatterettslig gjennomskjæring.25 
Banoun legger til grunn at rettstilstanden i de ulike jurisdiksjonene kan deles i to grupper.26 
Den første gruppen identifiseres ved at domstolene har inntatt en aktiv rolle. Med dette menes 
at domstolenes liberale tolkningsstil (hvor økonomiske forhold og formålsbetraktninger står 
sterkt) og anvendelse av ulovfestet omgåelsesnorm har avverget omgåelsesforsøk.27 I disse 
landene var det på analysens tidspunkt ikke lovfestet en generell gjennomskjæringsregel. Den 
andre gruppen med land hadde passive domstoler, kjent ved deres restriktive tolkningsstil. I 
det ligger at rettsanvendelsen holdes tett til lovteksten og dens rammer. 28 Disse landene hadde 
en lovfestet gjennomskjæringsregel.29  
 
De betenkeligheter lovfesting av en generell gjennomskjæringsregel trekker opp, er ikke nye 
selv om det har skjedd en betydelig utvikling de siste to-tre tiår.30 De land som enten har 
lovfestet eller vurdert å lovfeste en generell gjennomskjæringsregel, har også vært innom  
utformingens utfordring. Det er NOU-ens utforming av loven som har ført til flere kritiske 
høringsinstanser. Avhandlingen fokuserer på «analogisk anvendelse» og «innskrenkende  
tolking» i forslagets § 3 annet ledd. Høringssvarene og utenlandske diskusjoner trekkes inn i 
avhandlingen for å se etter inspirasjon eller andre erfaringer Norge kan ta i betraktning.  
 
 
 

                                                
24 NOU 2016: 5 s. 10 
25 Banoun (2003) s. 21-80, jf. side 7 og 8 
26 ibid s. 85 
27 l.c 
28 l.c 
29 l.c 
30 NOU 2016: 5 s. 10 
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1.3 Terminologi 
I juridisk teori og rettspraksis har begrepene gjennomskjæringsregel og omgåelsesnorm blitt 
brukt om hverandre. Avsnitt 1 i Rt. 2006 s. 1232 (Telenor) er illustrerende:  
  

«Avgjørelsen beror på om fradrag må nektes på grunnlag av den ulovfestede omgåelses- 
eller gjennomskjæringsregel i skatteretten.» (mine uth.) 
  

Nyere høyesterettspraksis viser imidlertid at Høyesterett konsekvent anvender begrepet  
gjennomskjæringsregel, se HR-2016-2165-A avsnitt 2 flg.  
 
Zimmer bruker begrepet omgåelsesnorm om den ulovfestede gjennomskjæringsregelen som 
anvendes i dag. Lovforslaget gjelder lovfesting av en generell gjennomskjæringsregel.  
Sammenlignet med andre jurisdiksjoner, bruker for eksempel EU-kommisjonen betegnelsen  
«General Anti Tax Avoidance rule» (GAAR).31 Ved direkte oversettelse til norsk er det  
«generell anti skatteomgåelsesregel». Det er ikke vanlig å operere med begrepet anti skatte-
omgåelsesregel i Norge.  
 
I Lignings-ABC benyttes ordet tilsidesettelse.32 Denne betegnelsen kan det virke som det kun 
er skatteetaten som anvender. I denne avhandling anses det hensiktsmessig å anvende beg-
repet gjennomskjæringsregel.  
 
Omgåelse forstås i denne avhandlingen som den disposisjon skattyter foretar for å redusere 
eller unngå å betale en skatt. For å fastslå at det er gjort en omgåelse, må vilkårene være  
oppfylt (lovforslagets § 2). Gjennomskjæring er skattemyndighetenes reaksjon i de tilfeller 
skattyter har omgått en skatteregel.  
 
Med virkning siktes det til regelens rettsvirkningsside. Altså konsekvensen av at lignings-
myndighetene gjennomskjærer en skatteomgåelse. I Rt. 2000 s. 1865 (Nygård) uttrykte  
Høyesterett på s. 1870:  
 

«Resultatet av en gjennomskjæring er at ligningsmyndighetene trekker andre konse-
kvenser av disposisjonene enn det som normalt ville følge av skattelovgivningen.» 
 

Ved henvisninger og omtalelser av forslaget, utredningen og NOU-en siktes det til NOU  
2016: 5.  

                                                
31 EU-kommisjonen (2016)  
32 Lignings-ABC (2016) s. 1299  
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2 Lovforslaget NOU 2016: 5 
 
2.1 Innledning 
Den ulovfestede gjennomskjæringsregelen er utviklet gjennom høyesterettspraksis og juridisk 
teori, jf. Rt. 2007 s. 209 (Hex) avsnitt 39. En gjennomskjæringsregel ble utredet av Aarbakke-
utvalget i Ot.prp.nr.16 (1991-92) etter enstemmig anmodning av finanskomiteen i Innst. S. nr. 
5 (1990-91) om at lovfesting skulle utredes.33 I Ot.prp.nr 16 (1991-92) ble et lovforslag 
fremmet: 
 

«Alt i alt synes de grunner som taler for å lovfeste omgåelsesregelen å veie tyngst.»34  
 

Forslaget ble imidlertid ikke vedtatt.35 Hovedkritikken var at bestemmelsene i forslaget ville 
gi skattemyndighetene og domstolene «utvidet adgang til gjennomskjæring, svekke retts-
sikkerheten og forutberegneligheten, samt innebære inntrenging i sivile rettslige disposisjo-
ner.»36  
 
Det uttrykkes i juridisk rettsteori at det er gode grunner for å lovregulere gjennomskjæring i 
likhet med Ot.prp.nr.16 (1991-92). Banoun påpeker at selv om den ulovfestede gjennomskjæ-
ringsregel i seg selv er tilstrekkelig hjemmel for gjennomskjæring, taler rettssikkerhetshensyn 
for lovfesting.37 Etter Skatteutvalgets anbefaling foreligger det nytt lovforslag i NOU 2016: 5, 
hvor det blant annet påstås at legalitetsprinsippets uavklarte rettsstilling er god grunn for lov-
festing.38   
 
Det anses kritikkverdig, slik Zimmer påpeker, at Høyesterett ikke har tatt opp legalitetsprin-
sippets stilling ved gjennomskjæring til noen reel diskusjon. Spesielt sett til at det blant annet 
i Rt. 1976 s. 302 (Astrup) ble prosedert på at rettsanvendelsen av den ulovfestede omgåelses-
normen ville være i strid med legalitetsprinsippet.39 Høyesterett avfeide anførselen slik:  
 

«Jeg kan ikke se at dette resultatet kommer i strid med legalitetsprinsippet – det er den 
skatterettslige lovgivningen som forelå i 1970 som er bragt til anvendelse. Og jeg kan 

                                                
33 Se Harboe (2012) s. 356-375.  
34 Ot.prp.nr.16 pkt. 4.2, underpkt. 5 s. 45 
35 Se NOU 2016: 5 pkt. 3.4 s. 22-23 og 33 flg.  
36 Banoun (2003) s. 84 
37 Ot.prp.nr.16 pkt. 4.2 underpkt. 5 
38 NOU 2016: 5 s. 11 
39 l.c. 
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heller ikke se at avgjørelsen er i strid med noe prinsipp om likhet og forutberegnelig-
het.»40 
 

Høyesterett har vært tilbakeholdne med uttalelser om legalitetsprinsippets stilling i saker om 
gjennomskjæring. Høyesterett har muligens ikke sett noen betenkeligheter vedrørende  
hjemmelsgrunnlaget, ettersom den ulovfestede regelen har nokså fast og langvarig høyeste-
rettspraksis. Gjems-Onstad sin undersøkelse av rettspraksis publisert i 2001, viste at Høyeste-
rett kun uttrykkelig omtalte legalitetsprinsippet i 2 % av skattesakene som ble undersøkt.41  
 
Zimmer hevder at en lovfesting vil bidra til en klarere gjennomskjæringsregel.42 Med dette 
mener han at forutsigbarheten for skattyterne vil øke og at myndighetenes retningslinjer vil 
fremgå tydeligere. På den andre siden påpeker han at lovfesting kan innebære at den  
fremtidige rettsanvendelse og rettsutvikling, sterkt knyttes til tolking av lovtekstens ord og 
uttrykk. Siden skatteomgåelser utvikler seg stadig er det viktig at lovgivningen også gjør det. I 
verste fall kan en restriktiv fortolkning av lovtekst bidra til stagnering av det ellers dynamiske 
gjennomskjæringsinstituttet. Derfor er det lite ønskelig at en generell gjennomskjæringsregel 
blir for snever eller spesifikk. En slik regel vil kunne avskjære ønskelig gjennomskjæring. 
Slike legislative hensyn legges til grunn for utredningens nokså vide og generelle gjennom-
skjæringsregel.43 Høyesterett er imidlertid ikke kjent for å ha benyttet en spesielt streng  
fortolkningsstil.44  
 
I utredningen trekkes det frem at en betenkelighet ved å lovfeste en vid gjennomskjærings-
regel kan svekke skattyters forutsigbarhet.45 § 3 annet ledd gir ligningsmyndighetene adgang 
til å anvende andre skatteregler som er ugunstige for skattyter analogisk, eller fordelaktige 
skatteregler innskrenkende. Resultatet kan bli et helt annet enn det skattyter hadde forutsett i 
den skatterettslige planleggings- og gjennomføringsfase av den privatrettslige disposisjonen. 
Skattyters rett til å forutse sin rettsstilling kan derfor bli svekket i det ligningsmyndighetene 
gis mulighet til å anvende andre skatteregler. Lovtekstens utforming vedrørende virkningene 
av gjennomskjæring (§ 3 annet ledd), er derfor spesielt viktig av hensyn til skattyters forutbe-
regnelighet. 
 

                                                
40 Rt. 1976 s. 302 (Astrup) s. 306 
41 Gjems-Onstad (2001) s. 74  
42 NOU 2016: 5 s. 11 
43 ibid s. 11-12 
44 Banoun (2003) s. 80 
45 NOU 2016: 5 s. 10 
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2.2 § 3 annet ledd - virkningene av gjennomskjæring 
Magnus Aarbakke skrev i 1970 om virkningene av gjennomskjæring:  
 

«Omgåelsesnormens rettsvirkning: det normen begrunner, er to ting. Enten kan  
virkningene være at det saksforhold som bedømmes skal falle inn under en tyngende 
lovregel som er (forsøkt) omgått. Eller virkningen kan være at det saksforhold som  
bedømmes, faller utenfor en begunstigende regel som er (forsøkt) utnyttet.»46 

 
Lovforslaget i NOU 2016: 5 samsvarer med dette. Gjennomskjæringsregelens tiltenkte retts-
virkning fremgår av § 3. Hovedregelen i § 3 første ledd, går ut på at ligningsmyndighetene 
skal kunne gjennomskjære og skattlegge den «disposisjon som reflekterer disposisjonens  
økonomiske innhold» (min uth.)47 Det betyr at en annen privatrettslig disposisjon enn den 
skattyter har lagt opp til, legges til grunn. For eksempel at et salg anses som utleie, et aksje-
salg anses som utbytteutdeling, salg og tilbakekjøp av aksjer anses som ikke-salg/ikke-kjøp.48 
Gjennomskjæringens virkning er dermed at disposisjonen lignes med grunnlag i det rekarakte-
riserte forhold ligningsmyndighetene legger til grunn. 
 
I NOU-en fremgår det at ikke alle omgåelser vil kunne skattlegges på bakgrunn av  
rekarakterisering av det privatrettslige forhold.49 § 3 annet ledd åpner derfor opp for å  
anvende annet grunnlag enn det rekarakteriserte forhold. Rettsanvenderen får jf. § 3 annet 
ledd adgang til å anvende ufordelaktige skatteregler analogisk, og fordelaktige skatteregler 
innskrenkende i tilfeller skattlegging på grunn av det «økonomiske innholdet» i disposisjonen 
ikke lar seg gjennomføre. Utredningen trekker frem aktuelle tilfeller hvor skattyter ikke har 
mulighet til å gjennomføre en rekarakterisert disposisjon, og tilfeller hvor det «ikke er nærlig-
gende å forestille seg noen alternativ disposisjon overhodet».50 Det er tydelig at det ikke er 
tiltenkt mange tilfeller, jf. uttrykket «de antatt relativt få» tilfeller.51 Bestemmelsen har karak-
ter av å være en unntaksbestemmelse fra hovedregelen i første ledd. 
 
For å illustrere hvilke situasjoner det er vanskelig å fastslå et rekarakterisert forhold, som 
Zimmer påstår kun er «ganske få» tilfeller, trekker han frem tre dommer fra Høyesterett.52  

                                                
46 Aarbakke LoR (1970) s. 5 
47 NOU 2016: 5 s. 117  
48 ibid s. 77 
49 ibid s. 38 
50 ibid s. 115 
51 ibid s. 115 
52 ibid s. 77 
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Disse er Rt. 1971 s. 264 (Kielland), Rt. 1995 s. 638 (Skau og Gundersen), og Rt. 2000 s. 1865 
(Nygård).53 I Skau Gundersen var det ikke aktuelt med analogisk eller innskrenkende tolking 
da vilkårene for omgåelse ikke ble ansett oppfylt. I Kielland var det tale om en overdragelse 
av aksjeportefølje til et holdingselskap. Høyesterett la til grunn at Kielland skulle skattlegges 
for de beløpene han fikk utbetalt.54 Tilfellet ble ansett som et illojalt forsøk på omgåelse av 
reglene om utbyttebeskatning, ikke omgåelse av reglene om formuesbeskatning.55 Hva  
Høyesterett konkret la til grunn er vanskelig å tyde. I etterkant har det i rettsteori blitt antydet 
alternative måter å tolke Høyesteretts vurdering på.56 Dette viser problematikken ved at retts-
anvender må prøve å rekarakterisere disposisjonen i tilfeller hvor dette i utgangspunktet er 
vanskelig gjennomførbart.  
 
I Nygård dommen ble regnskapsvirksomhet drevet i et enkeltpersonforetak, overdratt til et 
selskap med delt ansvar. Nygård hadde 95 prosent av eierandelene og et heleid aksjeselskap 
hadde 5 prosent.57 Høyesterett la til grunn at Nygård var eneste interessent, og at 
«[e]ierstrukturen i DA'et virker oppkonstruert».58 Av den grunn var det «nærliggende å se det 
slik at det ikke har funnet sted noe eierskifte i forhold til regnskapsvirksomheten».59 Dommen 
illustrerer at Høyesterett anvendte den ulovfestede gjennomskjæringsregelen uten å re-
karakterisere rettsforholdet. Høyesterett uttrykte at «[r]esultatet av en gjennomskjæring er at 
ligningsmyndighetene trekker andre konsekvenser av disposisjonene enn det som normalt 
ville følge av skattelovgivningen.»60 Selv om Høyesterett ikke uttrykte det, kan virkningen 
anses som en innskrenkende tolking av reglene om fastsettelse av inngangsverdi etter  
overdragelse.61  
  
Andre tilfeller hvor rekarakterisering kan være problematisk, kan være der skattyter ikke kan 
disponere annerledes fordi privatrettslige regler stenger for alternativer.62 Utredningen viser til 
Utv. 2014 s. 2032 (Höeg Eiendom - Borgarting).63 Gevinsten fra et aksjeselskaps salg av  
aksjer ble rekarakterisert til utdeling av aksjeutbytte. Utdelingen av utbytte ble imidlertid  
ansett ulovlig, fordi andre skatteregler forhindret dette. Det legges til grunn at rekarakterise-

                                                
53 Se NOU 2016: 5 s. 77-79 
54 NOU 2016: 5 s. 77 
55 Banoun (2003) s. 203 
56 Se Banoun s. 205, NOU 2016: 5 s. 77 og 78 
57 Rt. 2000 s. 1865 s. 1866 
58 ibid s. 1871 
59 l.c. 
60 Rt. 2000 s. 1865 s. 1870 
61 l.c. 
62 NOU 2016: 5 s. 79 
63 l.c. 



10 
 

ring av et rettsforhold som leder til en ulovlighet, ikke kan legges til grunn ved gjennomskjæ-
ring.64  
 
Zimmer nevner også tilfeller hvor skattyter utnytter ulikheter i to eller flere lands skatteregler. 
Dette kan reise problemstillinger om dobbeltbeskatning dersom begge stater skattlegger  
disposisjonen. Et viktig prinsipp i skatteretten er å unngå dobbeltbeskatning. Dette forhindres 
gjennom skatteavtaler. Zimmer hevder at det «bør være mulig å vurdere også slike tilfeller 
under omgåelsesregelen, selv om rekarakterisering er lite nærliggende».65 Dette diskuteres 
videre i pkt. 6 «Forholdet til internasjonale skatteavtaler». 
 
Oppsummert ser det tilsynelatende ut som om det er meget få tilfeller § 3 annet ledd foreløpig 
er tiltenkt anvendt på. Likevel er formålet å kunne skattlegge fremtidens skatteomgåelser. Det 
hevdes at oppfinnsomheten i relasjon til omgåelse er «uuttømmelig».66 For å motvirke  
utviklingen av skatteomgåelser, har utredningen lagt opp til at analogisk anvendelse og  
innskrenkende tolking av skatteregler kan avverge ukjente omgåelsesforsøk.  
 
2.2.1 Hva er «analogisk anvendelse»?  
Ordet og begrepet analogi kan forstås ulikt. Ordet analogi er et substantiv, og stammer fra det 
greske analogia som betyr overensstemmelse og likhet.67 De greske ordene ana- og logos 
betyr forhold.68 Analogi ble i utgangspunktet anvendt som en matematisk betegnelse for likhet 
med hensyn til proporsjoner.69  
 
Definisjonen av begrepet analogi fremgår av den juridiske sammenhengen det brukes i. Det 
generelle innhold i analogi omtales i juridisk teori som en slutning normalt på områder som 
ligger utenfor lovtekstens tilsiktede område.70 § 3 annet ledd er spesielt i det lovgiver spesifikt 
foreslår å lovfeste analogisk anvendelse i lovtekst. Det er med andre ord «direkte ... forutsatt 
under arbeidet med loven».71 De motivuttalelser som fremkommer i utredningen kan «tale for 
analogien».72  
 

                                                
64 NOU 2016: 5 s. 79 
65 l.c. 
66 Banoun (2003) s. 39 
67 Tjønneland SNL (2011) 
68 Ryberg DSD 
69 Tjønneland SNL (2009) og (2011), se også Ryberg DSD  
70 Eckhoff (2001) s. 124 og Boe (2010) s. 381 flg. 
71 Andenæs (2002) s. 104 
72 l.c. 
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Grensen mellom analogi og utvidende tolking er flytende.73 Den alminnelige kjente forskjel-
len er at utvidende tolking «... korrigerer lovens ordlyd ved å legge til grunn» bestemmelsens 
antatte formål.74 Mens ved analogi er formålet å uttrykke et «rettsprinsipp (ratio juris) som 
angjeldende lovbud må ansees som et utslag av».75 Dette rettsprinsippet vil så anvendes «i 
lignende forhold selv om det er på det rene at lovgiveren ikke har hatt disse for øye.»76 
 
Det er bred enighet blant teoretikere om definisjonen og bakgrunnen for bruk av analogi.77 
Likhetsprinsippet er utgangspunktet for de fleste. Like tilfeller bør behandles likt, noe som har 
vært viktig i skatteretten fra gammelt av. Rt. 2007 s. 302 avsnitt 57, henvises det til retts-
praksis fra 1931 hvor Høyesterett uttrykte:  

 
«Det er et viktig prinsipp i beskatningen, at det som er likt skal behandles likelig».  

 
I 2014 ble likhetsprinsippet lovfestet i Grunnloven (Grl.) § 98. Det konstitusjonelle likhets-
prinsippet kan i noen tilfeller være grunnlaget for at det er god grunn for analogisk anvendel-
se.  
 
Det klassiske eksempelet på analogisk anvendelse er Rt. 1973 s. 433 (Passbåt).78 Det var et 
strafferettslig rettsspørsmål som stiller et strengt lovskrav jf. Grunnloven (Grl.) § 96. Likevel 
strakk Høyesterett begrepet «skip» svært langt, for å understreke hvor farlig det var å kjøre 
beruset med småbåt.79  
 
Dommen er imidlertid kritisert av blant annet Kvamme, Bull og Krokeide (med flere) fordi 
Høyesterett ikke kastet ballen tilbake til lovgiver.80 Høyesterett tøyde lovtolkningen så  
drastisk at det ble unaturlig sett i sammenheng med juridisk lovtolkning. Likevel tilsier  
verdien av likhetsprinsippet at en slik påvirket kjøring av småbåt, i likhet med annen  
ruspåvirket kjøring, er straffverdig. Det er i utgangspunktet lovgivers ansvar å lovfeste en 
tilstrekkelig klar og treffende hjemmel, slik at sakens forhold ville blitt straffet i tråd med  
legalitetsprinsippet. Høyesterett vurderte imidlertid behovet for strafflegging sterkere enn  
hjemmelskravet i Passbåt-dommen.  
                                                
73 Eckhoff (2001) s. 125, Falkanger SNL (2015) og Banoun (2003) s. 88 
74 Falkanger SNL (2015) 
75 l.c. 
76 l.c. 
77 Se Andenæs (2002) s. 103, og Eckhoff (2001) s. 125  
78 Eckhoff (2001) s. 129 
79 Rt. 1973 s. 433 (Passbåt) s. 434 
80 Eckhoff (2001) s. 130. Se Kvamme LoR (1973) s. 1-2, Bull og Krokeide TfR (1975) s. 429 flg. om lystbåtan-

svar.  
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I § 3 annet ledd er tanken å anvende andre skatteregler analogisk, slik at skattefølgen som 
fremgår av en annen skatteregel også skal gjelde omgåelsestilfellet, selv om den i utgangs-
punktet ikke er ment anvendt slik. Ved analogisk anvendelse vil rekkevidden for gjennom-
skjæring utvides i forhold til utredningens hovedregel om å skattlegge det rekarakteriserte  
forhold. Virkningen av at omgåelsen behandles med analogisk anvendelse av en aktuell  
skatteregel, kan illustreres slik: 
 

Figur 1 
 

Den stiplede linjen (A til B) tilsvarer skattyters «normaldisposisjon» som ville blitt rammet av paragrafens  
ordlyd, se ordlydssirkelen. Ordlydssirkelen angir den aktuelle skatteregelens anvendelsesområde. Den buede 
linjen (A til B) illustrerer den alternative disposisjonen skattyter foretar for å gå utenfor regelens anvendelses-
område. Den alternative disposisjonen omtales som omgåelse. Omgåelsen blir rammet av analogisk anvendelse 
av den aktuelle skatteregelen, slik at omgåelsen får den aktuelle skatteregelens skattefølge, se analogisirkel.    
 
 
2.2.2 Hva er «innskrenkende tolking»? 
Innskrenkende tolking er i grunn det motsatte av utvidende og analogisk anvendelse. Loven 
tolkes slik at den gjelder et snevrere område enn hva som følger av lovtekstens ordlyd.  
Rettsanvenderen unnlater å subsumere forhold som dekkes av ordlyden.81  
 
Lovtekst kan tolkes innskrenkende på to forskjellige måter. En måte er å innsnevre ordlydens 
rettsfakta, den andre baserer seg på å innsnevre rettsfølgen.82 Under ett omtales de som  
innskrenkende tolking.83 Begrunnelser til støtte for innskrenkende tolking kan være flere. For 
eksempel dersom lovgiver ikke hadde ment at det aktuelle tilfellet skulle omfattes av 

                                                
81 Eckhoff (2001) s. 124 
82 ibid s. 119 
83 l.c. 
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ordlyden, eller at tilfellet ikke er i samsvar med lovens formål.84 Det er også et moment at 
resultatet vil føre til urimelig eller støtende resultater.85 
 
Med innskrenkende tolking av aktuelle skatteregler som er fordelaktige for skattyteren betyr 
det at rettsanvender kan avskjære skattefordeler som i utgangspunktet følger av skattyters 
disposisjon. Ligningsmyndighetene kan innskrenke rettsfølgen ved å avskjære skattefradrag, 
skattefritak, og lignende. Endring av hvilke skattesatser som skal anvendes ved å subsumere 
forholdet utenfor en ellers treffende lovbestemmelse kan også inntreffe. Innskrenkende  
tolking innebærer derfor i utgangspunktet et annet resultat enn hva lovgiver normalt har  
tiltenkt bestemmelsen, og dermed et annet resultat enn det skattyter så for seg med disposisjo-
nen. Innskrenkende tolking kan illustreres slik:  
 

 
          Figur 2 

 
Den horisontale stiplede linjen (A til B) tilsvarer skattyters «normaldisposisjon» som ikke ville blitt rammet av 
den aktuelle skatteregelens ordlyd. Den buede linjen (A til B) illustrerer den alternative disposisjonen skattyter 
foretar for å havne innenfor den aktuelle skatteregels ordlyd, se ordlydssirkelen. Den alternative disposisjonen 
omtales som omgåelse. Ved innskrenkende tolking innsnevres skatteregelens ordlyd, slik at omgåelsen likevel 
havner utenfor bestemmelsen. Skattyter avskjæres dermed de skattefordeler som følger av skatteregelens ordlyd, 
se den buede stiplede linjen.  
 
For både innskrenkende tolking og analogisk anvendelse er det en forutsetning at vilkårene for 
omgåelse er oppfylt. Dermed har bestemmelsen begrenset rekkevidde. I tillegg følger det av  
§ 3 tredje ledd at skatteleggingen etter § 3 første og annet ledd gjennomføres i den utstrekning 
som er «nødvendig» for å hindre at skattyter oppnår skattefordeler gjennom omgåelse.  
Vilkåret «nødvendig» kan forstås både som en utvidelse og som en begrensning av  
beskatningsmyndigheten. Gjennomskjæringen kan ikke gå lenger enn å hindre skattefordelen 
som følger av omgåelsen, men likevel så langt at skattefordelen faktisk hindres. 

                                                
84 Eckhoff (2001) s. 119 
85 ibid s. 120 
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3  Skattyters rettssikkerhet 
 
3.1 Innledende om rettssikkerhet i skatterett 
Rettssikkerhet er en grunnpilar i rettsstaten Norge. Rettssikkerhet kan begrunnes i prinsippene 
om maktfordeling og folkesuverenitet.86 Spesielt sterkt står rettssikkerhet i forvaltningsrett, 
hvor myndighetene tar avgjørelser som direkte gjelder den enkelte borger. Skatterett er  
spesiell forvaltningsrett. Med rettssikkerhet menes at borgeren er beskyttet mot urettmessige 
inngrep fra det offentlige gjennom rettsordenen.87 Rettssikkerhet er avgjørende for rettssam-
funnets balanse og ivaretakelse av borgerne. Inngrep må være forutberegnelig og ha hjemmel 
i lov.  
 
På bakgrunn av at lovteksten gir forvaltningen hjemmel for inngrep, er rettssikkerhet alltid et 
viktig tema ved arbeid med ny lov. For eksempel arbeidet med den nye skatteforvaltningslo-
ven og nå - lovfesting av den generelle gjennomskjæringsregelen. Tanken bak rettssikkerhet 
er at ethvert vedtak som treffes i skatteetaten, skal være forsvarlig. Statens maktapparat står 
bak hvert vedtak som treffes av funksjonærene ved skattekontorene. På den andre siden av 
vedtaket står skattyter som kan få sitt økonomiske grunnlag – i verste fall også tilværelsen - 
ødelagt. Disse grunner tilsier at det ikke skal foreligge rimelig tvil om vurderingene for et 
vedtak er holdbare.88 Individets forutberegnelighet og vern mot vilkårlig administrativ  
myndighetsutøvelse er hensyn som er aktuelle ved spørsmål om hvordan en lovregel i skatte-
retten skal formuleres.89 Hensynene henger «uløselig» sammen.90 Likevel er de ikke fullt ut 
samsvarende.  
 
Det sentrale er at saksbehandlingsreglene skal sikre holdbare løsninger på bakgrunn av  
gjeldende rett innen rimelig tid og med rimelig grad av forutsigbarhet.91 Ligningspraksis må 
rette seg etter gjeldende rett og behandle saker effektivt, rettferdig og konsekvent. Det skilles 
mellom materiell- og prosessuell rettssikkerhet.92 Utformingen av § 3 annet ledd reiser  
betenkeligheter både ved prosessuell- og materiell rettssikkerhet. Prosessuell rettssikkerhet 
angir de krav som stilles til hvordan forvaltningsvedtak blir truffet.93 Herunder blant annet de 
problemstillinger som reises angående skattyters opplysningsplikt, skattyters klagerett og 

                                                
86 Tverberg (2014)  
87 Prop. 1 LS (2011-2012) pkt. 27.4.2.1 «Rettssikkerhet i offentlig forvaltning» 
88 Harboe (2014) s. 271 
89 Skjerdal JV (2001) s. 361 
90 l.c. 
91 Zimmer SR (2013) s. 27 
92 Frihagen (2010) s. 47 
93 l.c. 
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domstolenes overprøvingsrett. Materiell rettssikkerhet er overordnede krav som stilles til for-
valtningsvedtakets innhold.94 Herunder kan det stilles spørsmål om analogisk anvendelse og 
innskrenkende tolking utvider ligningsmyndighetenes kompetanse i strid med Grl. § 75 a.  
Både de prosessuelle- og materielle rettssikkerhets spørsmål vedrørende § 3 annet ledd blir 
videre diskutert under pkt. 3.  
  
Rettssikkerhet avveies ofte mot andre hensyn. I noen situasjoner innebærer dette at  
hensynet til rettssikkerhet ikke får tilsvarende gjennomslag slik det ellers ville fått som eneste 
vurderingsmoment. Den klassiske interesseavveiningen er mellom rettssikkerhet, demokrati 
og effektivitet.95 Et vidt anvendelsesområde kan gi mulighet for å fange opp tilfeller av  
skatteomgåelse. Men det kan også åpne for inngrep som ikke var gjennomtenkt i den demo-
kratiske lovgivningsprosessen. Det avgjørende kan tenkes å være om Stortinget har bestemt at 
den aktuelle skatteomgåelsen skal rammes av gjennomskjæring. Med hensyn til effektivitet, 
kan presise regler gi grunnlag for effektiv saksbehandling. Utredningen legger til grunn at 
hensyn som effektivitet og rettferdighet er «hjørnesteinene i skattepolitiske resonnementer» 
av gjennomskjæring.96 Vage skatteregler kan på den andre siden skape problemer for  
ligningsfunksjonærene ved vurdering av rettsanvendelsen, i tillegg kan det tenkes at uklar-
heter vil føre til flere klagesaker. Dermed svekkes argumentet at effektivitet taler for lovfes-
ting av vage bestemmelser. 
 
Av hensyn til skattyters forutberegnelighet uttrykker Harboe at det på tilsvarende måte «som 
det er loven som kan sies å skape lovbrytere, er det skattereglene som skaper behov for  
rettssikkerhet».97 Harboe mener utviklingen har vært negativ de siste tiår, med bakgrunn i at 
reglene er utformet så komplisert at «knapt noen næringsdrivende kan produsere selvangivel-
se med tilhørende vedlegg uten hjelp dersom bedriften ikke har en profesjonell regnskaps-
avdeling.»98 Store selskaper har økonomi til regnskaps- og rådgiveravdelinger som kan gi  
skattemessige fordeler. Dette reiser spørsmål om vertikal rettferdighet i skatteretten. Hvordan 
skal lovgivningen utformes presis nok for den enkle skattyter, og tas det hensyn til  
forskjellene i midler og ressurser?  
 
Likhetsprinsippet, jf. Grl. § 98, innebærer likhet for loven uavhengig av midler og ressurser. I 
dette ligger at like tilfeller skal behandles likt for å oppnå enstemmighet i rettssystemet.99 

                                                
94 Frihagen (2010) s. 50 flg. 
95 Rosander (2007) s. 84. Se Frihagen (2010) s. 53 flg.  
96 NOU 2016: 5 s. 10 
97 Harboe (2014) s. 268-269 
98 ibid s. 269 
99 Eckhoff (2001) s. 125 og Falkanger SNL (2015) 
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Målet er at rettsanvendelsen er konsistent og lik for alle. Det strider med rettssikkerheten  
dersom lovgivningen er tilfeldig eller urettferdig.  
 
3.2 Rettssikkerhet og forutberegnelighet i tilknytning § 3 annet ledd 
3.2.1 Verneverdig etikk ved skatteomgåelse?  
Høringsinstansene uttrykker klare innvendinger mot lovforslaget med hensyn til skattyters 
rettssikkerhet.100 En sammenfatning av kritikken er at lovforslagets utforming gir uttrykk for 
lite forutsigbare regler. Advokatforeningen presiserer at dette alene, men også i sammenheng 
med opplysningsplikt og skatteplikt, er egnet til å skape bekymringer om skattyters  
rettssikkerhet.101  
 
Rettssikkerhet og forutberegnelighet innenfor gjennomskjæring, sikter til skattyters behov for 
å kunne stole på det de (eller deres rådgivere) kan lese ut av skattelovens ordlyd.102 Domstol-
ene i Norge har på gjennomskjæringsinstituttet utøvd en liberal tolkningsstil og utviklet en 
ulovfestet regel.103 Ved lovfesting av gjennomskjæringsregelen vil en svært streng ordfortolk-
ning, tilsi at det må innføres flere spesialregler. Dette kan resultere i et stort og komplisert 
skatteregelverk. Slike regelverk skaper vanskeligheter både for ligningsmyndighetene og 
skattytere samt deres rådgivere å ha oversikt og innsikt i lovverket.  
 
Omgåelse forutsetter imidlertid en viss innsikt i skattereglene. Derfor er det neppe skattyterne 
med liten innsikt og lav kunnskap om skatteregler, en gjennomskjæringsregel i hovedsak  
sikter til. I det henseende kan det tenkes at det ikke er like viktig med en klar og presis  
lovtekst for de som skatteplanlegger på et høyt nivå. I omfattende skatteplanleggingsverk kan 
det være snakk om ekstremt høy verdier. Likevel er forutberegnelighet en rett for alle.  
 
Aarbakkes lovforslag påpekte at de fleste rettskilder selv om de er tilgjengelige, oppleves som 
vanskelig tilgjengelig for skattyter fordi de er kompliserte.104 Rettssikkerhetshensyn tilsier at 
skattyter også bør ha innsikt i risikoen av omgåelse ved transaksjoner hvor den skattemessige 
effekten er stor.105 NHO presiserer at en «lovfestet omgåelsesregel som etter sin art er  
komplisert, stiller svært høye krav til enkelhet og presisjon dersom den ikke skal føre til  
dårligere rettsikkerhet for skattyterne.»106  

                                                
100 Advokatforeningen (2016) s. 3-4, NHO (2016) s. 4, Deloitte (2016) s. 2 
101 Advokatforeningen (2016) s. 3-4 
102 Ot.prp.nr.16 (1991-92) pkt. 4 underpkt. 5 
103 Banoun (2003) s. 80 
104 Ot.prp.nr.16 (1991-92) pkt. 4 underpkt. 5 
105 NHO (2016) s. 8.  
106 ibid s. 4 
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I de fleste tilfeller vil ikke skattytere uheldigvis snuble inn i omgåelsesforsøk. I de fleste  
gjennomskjæringssaker dreier det seg om skattytere med sterk økonomi og flere juridiske  
rådgivere. Om skattyters moral er god i tilfeller hvor det engasjeres flere rådgivere for bevisst 
å unngå en skatteregel med hensyn til skattebesparelse, er diskuterbart. Det er klart fristelsene 
blir store når det dreier seg om store verdier. Men desto dårligere blir kanskje moralen i det 
skattyter ikke ønsker å bidra til velferdsstatens økonomi. Likevel skilles det mellom omgåelse 
og unndragelse av skatt. Unndragelse av skatt er i motsetning til skatteplanlegging, straffbart.  
 
Det kan stilles spørsmål om lovens utforming (med hensyn til skattyters forutberegnelighet) er 
ment å ivareta disse skattytere. I likhet med skatteunndragelse, vil vinningen i de fleste  
omgåelsessaker være en høyere disponibel inntekt, samtidig som eget forbruk av fellesgoder i 
velferdsstaten neppe avtar.107 Delvis på bakgrunn av dette er motivasjonen bak den enkelte 
transaksjon et vilkår for gjennomskjæring. Transaksjonene vil i slike gjennomskjæringssaker 
oppfattes som kunstige og ikke-forretningsmessig motiverte transaksjoner.108  
 
I offentlige debatter trekkes ofte uttrykket skattemoral frem.109 I førsteomgang siktes det ofte 
til i hvilken grad skattyter gir nødvendige og riktige opplysninger til ligningsmyndighetene. 
Opplysningsplikten kan bli svært omfattende. Flere tilfeller havner i gråsonen. Skatte-
planlegging er i utgangspunktet legitimt. Likevel må det formodentlig gå en grense et sted ved 
særlig innviklede og konstruerte opplegg.110 Under skatteplanlegging kan skattyter ved usik-
kerhet søke retningslinjer i en bindende forhåndsuttalelse (BFU). Forutberegnelighet kan mu-
ligens ivaretas gjennom bindende forhåndsuttalelse jf. ligningsloven (lignl.) § 3A-1 flg. Det er 
likevel problematisk og betenkelig at ligningsmyndighetene kan avgjøre å ikke avgi BFU. 
Avgjørelsen eller BFU-er kan ikke påklages eller overprøves av domstolene, jf. lignl. § 3A-3 
første og annet ledd. Det er kun ligningsvedtaket hvor BFU legges til grunn som kan påklages 
eller overprøves, jf. § § 3A-3 tredje ledd.111 BFU-er er dermed dårlig egnet til å styrke skatt-
yters forutberegnelighet.  
 
Selv om disposisjonen anses uetisk, er som regel ikke det tilstrekkelig grunnlag for å gjen-
nomskjære disposisjonen. «Det bør være lovgivers oppgave å rette opp svakheter i lovverket 
som muliggjør aggressiv skatteplanlegging.»112 Når hovedregelen er at skatteplanlegging er 

                                                
107 Fallan (2015) s. 17 
108 Ot.prp.nr.16 (1991-92) pkt. 4 underpkt. 5 
109 Zimmer (2014) s. 46 
110 ibid s. 47 
111 Gjems-Onstad SR (2004) s. 196 
112 NOU 2016: 5 s. 44, se Hultqvist (1995) s. 125 flg. 
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legitimt, bør lovteksten følgelig være enkel og presis utformet for å ivareta skattyters rettssik-
kerhet. 
 
3.2.2 Rettssikkerhet gjennom opplysningsplikt? 
Det norske inntektsskattesystemet er et tillitsbasert forhold mellom skattyterne og myndighe-
ten. For et hvert forhold som skal fungere, må partene oppfylle sine plikter. Myndighetene har 
en kontrollfunksjon, i det de skattlegger borgerne. Likevel stilles det krav til myndighetene 
om å behandle ligningen rettferdig og effektivt. Av skattyter krever myndighetene  
opplysninger. Skattemoral trekkes ofte opp i diskusjoner av opplysningsplikten (se forrige 
pkt.).   
 
Forvaltningsreglene for skatt og avgift har blitt samlet i én uttømmende skatteforvaltnings-
lov.113 Skatteforvaltningsloven (sktfvl.) trer i kraft 01.01.2017, og erstatter ligningsloven 
(lignl.) og en rekke andre lover.114 Skattyters opplysningsplikt følger i dag av forvaltnings-
loven, men vil fremgå av skatteforvaltningsloven ved ikrafttredelse. Det fremgår av  
forarbeidene til skatteforvaltningsloven at hensikten med sammenslåingen er: 
 

«... å øke forvaltningsreglenes tilgjengelighet for brukerne gjennom et helhetlig,  
systematisk og oversiktlig regelverk. Dette vil styrke de skattepliktiges  
rettssikkerhet.»115  

 
NOU 2016: 5 utreder i liten grad hvordan skattyters opplysningsplikt påvirkes. Utredningen 
henviser i utgangspunktet kun til Espeli sin artikkel i tidsskriftet Skatterett.116 Advokat-
foreningen kritiserer sterkt henvisningen til studentavhandlingen «som forfekter et syn om  
omfattende opplysningsplikter i tilfeller der skattemessig gjennomskjæring kan være  
aktuelt».117 Zimmer anser Advokatforeningens nedlatende bemerkning som «et lite tiltalende  
ettersleng».118 Det er av ubetydelig karakter om artikkelen baseres på en studentavhandling 
når den er publisert. Selv om den er skrevet av en forholdsvis fersk jurist, skal en publisert 
avhandling sees med samme øyne som andre publiserte juridiske artikler. Det er innholdet og 
ikke nødvendigvis forfatterens status som er avgjørende.  
 

                                                
113 Se Innst. 231 L (2015-2016) s. 1 flg. 
114 Se liste over andre lover i Innst. 231 L (2015-2016) punkt 1.1 femte avsnitt 
115 Prop. 38 L (2015-2016) s. 11 
116 NOU 2016: 5 s. 14 note 18, Se Espeli SR (2015) s. 70 flg.  
117 Advokatforeningen (2016) s. 3, pkt. 3.3 
118 Zimmer (2016) 
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Advokatforeningen mener på bakgrunn av at det i gjennomskjæringssakers saksbehandling 
krever mye opplysninger, vil lovfesting «dramatisk utvide omfanget av de opplysninger som 
kan være av betydning for vurderingen av skatteplikt og fradragsrett, og som skattytere kan ha 
plikt til å opplyse om etter nåværende ligningslov kapittel 4/skatteforvaltningsloven kapittel 
8.»119 En slik utvidelse kan påvirke skattyters rettssikkerhet og mulighet til å etterleve  
opplysningsplikten.120 Spørsmålet er her imidlertid om henvisningen til artikkelen er en  
tilfredsstillende utredelse av spørsmålet. 
 
Opplysningsplikten vil fremgå av sktfvl. kap. 8. Etter § 8-1 må skattyter gi «riktige og  
fullstendige opplysninger» i «rett tid». I gjennomskjæringssaker kan omfanget av opplysning-
er bli stort. Siden § 3 annet ledd preges av en skjønnsmessig vurdering av hvilke skatteregler 
som er aktuelle, kan det bli vanskelig for skattyter å vite hvilke opplysninger som må gis, 
samt omfanget av disse for å tilfredsstille opplysningsplikten. Advokatforeningen hevder at 
kombinasjon av «uklare skatteregler» og omfattende opplysningsplikt etter skatteforvaltnings-
loven vil føre til usikkerhet.121 
 
I Espeli sin artikkel som utredningen henviser til, fremgår det at skattyter er pliktig til å gi 
opplysninger om blant annet andre skattyteres forhold. Dette gjelder kun i den utstrekning de 
er ledd i en samlet plan om å spare skatt, ved blant annet videresalg og eierforhold.122  
Opplysningsplikten etter skatteforvaltningsloven omfatter ikke informasjon om hvilke  
motiver som ligger bak en disposisjon.123 De objektive omstendigheter rundt disposisjonen 
faller derimot innenfor.124 Det er nettopp denne posten som foreløpig er uvisst om vil skape 
problemer for skattyter i et § 3 annet ledd-tilfelle. Av Espeli sin analyse av nokså få  
– av mangel til flere – dommer, fremgår det at opplysninger om forhold som kun er relevant 
ved gjennomskjæring ikke omfattes av plikten.125  
 
Zimmer hevder i forsvarsartikkelen at opplysningsplikten ikke kommer i noen ny stilling ved 
lovforslaget, og at det derfor ikke ble redegjort grundigere.126 I likhet med Zimmer,  
kommenterer NHO at sammenslåingen ikke var ment å gjøre endringer. Motsetningsvis hev-
der NHO at det likevel har resultert i endringer.127 NHO mener det er en «[r]isiko for at  
                                                
119 Advokatforeningen (2016) s. 3, pkt. 3.3 
120 NHO (2016) s. 4 
121 Advokatforeningen (2016) s. 3-4 
122 Espeli SR (2015) s. 88 
123 l.c. 
124 l.c. 
125 l.c. 
126 Zimmer (2016) 
127 NHO (2016) s. 4 
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kombinasjonen av fastsettingsprinsippet og en lovfesting av omgåelsesnormen med en  
tilhørende utvidelse av opplysningsplikten vil kunne svekke og ikke styrke skattyternes retts-
sikkerhet.»128 
 
Endringen i opplysningsplikten angående skattyters motivasjon for disposisjonen kan «stille 
skattyterne overfor vesentlige problemer mht. hva som skal rapporteres ... Det kan være  
bortimot umulig for skattyterne å gjøre rede for den relative vekt av skattemessige vs. andre 
motiver bak en disposisjon.»129 Etter en utvidelse av anvendelsesområdet for gjennomskjæ-
ring vil skattyter ha plikt til å opplyse om slike forhold etter nåværende ligningslov kap. 
4/skatteforvaltningslov kap. 8.130 
 
Advokatforeningen hevder at forslaget setter opp en betydelig trussel mot skattyters  
muligheter til å etterleve opplysningsplikten og dermed en trussel mot skattyternes rettssik-
kerhet.131 Almendal påstår at det «[a]v rättssäkerhetsskäl är det därför helt centralt att Skatte-
verket och domstolarna undviker svepande och vaga formuleringar i uppgiftshänseende, så att 
den skattskyldige ges möjlighet att bemöta påstådd oriktig uppgift och därmed möjlighet att 
värja sig mot straffrättsliga reaktioner.» (min uth.)132 Av rettssikkerhetshensyn skal man  
derfor unngå upresise og vage formuleringer.  
 
Espeli sin artikkel vurderte opplysningsplikten opp mot den ulovfestede gjennomskjæringsre-
gelen.133 På bakgrunn av at utredningen foreslår å utvide skattemyndighetens skjønnsadgang 
gjennom en lovfestet gjennomskjæringsregel, anses det hensiktsmessig å utrede forholdet til 
skattyters rettssikkerhet versus opplysningsplikten, jf. skatteforvaltningsloven. Med dette  
anses ikke NOU-ens henvisning til Espeli sin artikkel tilfredsstillende og det foreslås at en 
slik utredning blir gjort i videre lovarbeid.  
 
3.2.3 Betydning av Grl. § 75 a for rettssikkerhet i et § 3 annet ledd-tilfelle  
Grl. § 75 a berører skatteområdet på en spesiell måte. Det fremgår av Grl. § 75 a at det bare er 
Stortinget som kan pålegge skatter.  
 
Innkrevingskompetansen er delegert til ligningsmyndighetene, med FIN som øverste  
myndighet. FIN utarbeider Forskrift til skatteloven (fsfin.), som utfyller skattelovens materiel-

                                                
128 NHO (2016) s. 5 
129 Zimmer (2016) 
130 Advokatforeningen (2016) s. 3, pkt. 3.3 
131 ibid s. 21 
132 Almendal (2010) s. 655 
133 Espeli SR (2015) s. 70 
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le regler og setter mer konkrete rammer for beskatningen.134 I fsfin. har FIN på noen  
punkter delegert forskriftskompetansen videre til Skattedirektoratet. Med dette har Skattedi-
rektoratet til en viss grad fått adgang til å pålegge skatter gjennom Skattedirektoratets skatte-
forskrift (fsskd.), men denne adgangen er meget snever. Til tross for denne delegasjonen er 
grunnprinsippet at kun Stortinget fastslår de materielle reglene. 
 
I skattesaker anvender skattemyndighetene de materielle reglene gjennom rettsanvendelses-
skjønn. I tilknytning § 3 annet ledd oppstår problemstillingen hvor fritt dette skjønnet kan 
utøves. Etter § 3 første ledd er det ligningsmyndighetene som vurderer om skattlegging etter 
disposisjonens økonomiske innhold lar seg gjøre. Dersom en det ikke er mulig, åpner § 3  
annet ledd for skattlegging gjennom liberal lovtolkning. 
 
Formuleringen «kan» i § 3 annet ledd, gir ligningsmyndighetene en valgmulighet om  
skattlegging skal skje eller ikke. Ordet er i seg selv tvetydig.135 Det innebærer at spørsmålet 
om skattlegging skal skje eller ikke, får preg av skjønnsutøvelse, og kanskje fritt skjønn  
(forvaltningsskjønn).136 Denne skjønnsmessige vurderingen kan imidlertid kun skje til gunst 
for skattyter; ved at ligningsfunksjonæren velger å ikke tolke aktuelle skatteregler analogisk 
eller innskrenkende. Det kan være aktuelt hvor skattyter uforvarende har ”snublet” inn i en 
omgåelseslignende disposisjon.137 For eksempel hvor skattyter ikke har hatt mulighet til å 
gjennomføre en rekarakterisert disposisjon, eller hvor det «ikke er nærliggende å forestille seg 
noen alternativ disposisjon overhodet».138 Dette er ikke særlig betenkelig sett i et rettssikker-
hetsperspektiv. Likevel er det – mildt sagt – svært betenkelig med hensyn til likhetsprinsippet.  
 
Selve skattleggingen må skje gjennom «analogisk anvendelse» eller «innskrenkede tolking» 
av skattereglene. Det innebærer en lovbundet kompetanse til skattemyndighetene, med mindre 
rom for skjønn.  
 
Vilkåret «aktuelle» skatteregler gir imidlertid stor usikkerhet med hensyn til hvilke skatte-
regler ligningsfunksjonæren finner «aktuell». Hva som er en aktuell skatteregel i hvert enkelt 
tilfelle vil til en viss grad bero på en skjønnsmessig vurdering. Advokatforeningen mener  
derfor at bestemmelsen gir utvidet skjønn til ligningsmyndighetene.139  
 

                                                
134 Zimmer (2014) s. 50, se hhv. Forskrift gitt av Finansdepartementet (fsfin.) og Skattedirektoratet (fsskd.) 
135 Eckhoff (2014) s. 375 
136 Se Boe (2010) s. 86 
137 NOU 2016: 5 s. 67 
138 ibid s. 115 
139 Advokatforeningen (2016) s. 20  
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Slik § 3 annet ledd er formulert vil den ved lovfesting gi ligningsmyndighetene kompetanse til 
å avgjøre hvilke tilfeller som skal beskattes og ikke, jf. Grl. § 75 a. Dette gjelder hovedsakelig 
spørsmål om hva som er «aktuelle skatteregler», og at skattlegging «kan» skje. Det kan  
likevel diskuteres om også «analogisk» og «innskrenkende» tolking utvider ligningsmyndig-
hetenes kompetanse i strid med Grl. § 75 a. Det er betenkelig med hensyn til borgernes  
rettssikkerhet.  
 
Det betenkelige med analogi, er at bestemmelsen tolkes dekkende for disposisjoner som  
normalt ikke omfattes. Innskrenkende tolking kan være noe mer forutsigbar, siden slutningen 
holder seg innenfor lovtekstens rammer. Betenkeligheten er at bestemmelsen får et snevrere 
anvendelsesområde, slik at forholdet subsumeres utenfor. Ved lovfesting av forslagets § 3 
annet ledd vil Stortinget delegere beskatningskompetanse til ligningsmyndigheten. Denne 
kompetansen kan utarte seg å bli meget omfattende spesielt sett til analogisk anvendelse, men 
også innskrenkende tolking av skatteregler. Dette kan gi ligningsmyndighetene grunnlag for å 
drive mer liberal tolkningsstil, enn domstolene.140  
 
Advokatforeningen mener det er uheldig og unødvendig å legge til ytterligere et vurderings-
kriterium, hvor myndighetene vil ha det alminnelige rom for skjønn som ofte ikke kan  
overprøves.141 Advokatforeningen er av den oppfatning at lovfesting av utvidet skjønnsmessig 
rettsanvendelse fra skattemyndighetenes side er uheldig.142 
 
Rettsanvendelsen av § 3 annet ledd begrenses ved at vilkårssiden må være oppfylt og at skatt-
legging kun skal skje «i den utstrekning som er nødvendig», jf. § 3 tredje ledd.143 Med dette 
gis ligningsfunksjonæren nok et vilkår (nødvendig) som må avgjøres ved skjønn.    
 
Med hensyn til Grl. § 75 a kunne det vært aktuelt å utforme saksbehandlingsregler som  
gjelder utførelsen av ligningsarbeid. Regelsettet må avveies hensynet til skattyters krav på god 
saksbehandling og ligningsforvaltningens behov for effektiv og rask saksbehandling.144  
Kanskje er det nødvendig at kravet til rettssikkerhet lempes noe, for å oppnå en gjennomfør-
bar ligningspraksis. Likevel er Grl. § 75 a svært viktig for skattyters rettssikkerhet, da  
Stortinget bestemmer rammene for inngrep. For at beskatningskompetansen ikke overskrides i 
strid med Grl. § 75 a, tilsier utformingen av § 3 annet ledd at det burde innføres særskilte 
saksbehandlingsregler eller instrukser.  

                                                
140 Advokatforeningen (2016) s. 11 
141 ibid s. 20  
142 l.c. 
143 NOU 2016: 5 s. 117 
144 Fallan (2015) s. 474, se Ligningsloven (lignl.) 
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3.2.4 Rettssikkerhet gjennom særskilte saksbehandlingsregler eller 
skatteklagenemnda? 

Sverige har lovfestet skatteflyktslagen som general klausul av gjennomskjæring. Dersom  
skatteflyktslagen skal anvendes må skattemyndighetene anmode «förvaltningsrätten» (første-
instans i forvaltningsdomstolshierarkiet).145 Denne rettssikkerhetsgarantien sikrer mot urett-
messig anvendelse av loven. I Norge har vi ikke noen tilsvarende instans (verken  
forvaltningsdomstol eller skattedomstol) som på den måten ivaretar rettssikkerhet.146  
Utredningen tar opp spørsmålet om anvendelsen av gjennomskjæringsregelen bør reguleres 
gjennom spesielle saksbehandlingsregler.147 Særskilte behandlingsregler som gir et ekspertor-
gan gjennomskjæringskompetanse, kan veie opp for manglende instans. Advokatforeningen 
ønsker et slikt forvaltningsorgan.148 
 
I Norge har skattekontorene alene ansvaret for ligningen, jf. ligningsloven (lignl.). § 8-6  
(skatteforvaltningsloven § 2-7). I dag har ligningsfunksjonærene ved skattekontorene instruk-
ser gjennom Lignings-ABC.149 Uttalelser i Lignings-ABC har liten rettskildeverdi isolert sett. 
Det forutsettes imidlertid i forordet til Lignings-ABC at den blir brukt av alle ligningsfunk-
sjonærene.150 Dagens ligningsfunksjonærer er likevel neppe eksperter på gjennomskjæring.  
 
Advokatforeningen mener ligningspraksis har «svært variabel kvalitet i de vurderinger som» 
gjøres av vilkårssiden ved gjennomskjæring.151 I NOU-en uttrykkes det at det foreligger en 
«fare for at de som behandler skattesaker i første hånd ... i noen tilfeller anvender omgåelses-
normen for raskt, for ofte og for unyansert. Praksis viser at dette forekommer.»152 Dette taler 
for at tilsvarende problematikk kan oppstå anvendelse av § 3 annet ledd i form av vedtak som 
står i misforhold til skattyters skatteevne, urettferdige vedtak, maktmisbruk og økning av  
tvister.  
 
For å oppveie disse usikkerhetene foreslår Zimmer at anvendelsen av gjennomskjærings-
regelen kan legges til Skattedirektoratet. Likevel avfeies dette forslaget fordi det vil være 
«nytt og uvant», og kompetansen i de fem regionale skattekontorene anses tilstrekkelig.153 
Utredningen foreslår derfor at Skattedirektoratet gir instrukser om anvendelsen av gjennom-
                                                
145 NOU 2016: 5 s. 46, Uggla og Carneborn (2015) s. 91  
146 Zimmer SR (2013) s. 30 
147 NOU 2016: 5 s. 72 
148 Advokatforeningen (2016) s. 11 pkt. 4.7 
149 Lignings-ABC (2016) s. 1299 
150 ibid s. iii 
151 Advokatforeningen (2016) s. 12 pkt. 4.7 
152 NOU 2016: 5 s. 72 
153 ibid s. 72-73 
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skjæringsreglene. Det er imidlertid tvilsomt om en instruks er tilstrekkelig til å ivareta mang-
lene ved rettssikkerheten som følger av § 3 annet ledd (se s. 22 om Lignings-ABC). 
 
Dersom skattyter er uenig i ligningen, rettes det klage til skattekontoret. I den tidligere  
ordningen ble skattekontorets vedtak sendt direkte til klagenemnden. Organet hadde dermed 
ikke karakter av å være uavhengig. Dersom det oppnevnte klageorganet var uenig med skatte-
kontorets vedtak, måtte de utrede saken selv. Da dette bidro til merarbeid for klageorganet 
kan det dessverre se ut som at det enkleste var å si seg enig i det oversendte vedtaket.  
Klageordningen var ikke tilfredsstillende og fikk sterk kritikk.154   
 
I 2016 ble det imidlertid foretatt en nyorganisering av en landsdekkende Skatteklagenemnda. I 
oppnevningen av nemda, ble det lagt vekt på at medlemmene skulle ha høy skatte- og  
avgiftsfaglig kompetanse og erfaring.155 I tillegg skal saksbehandlingen være uavhengig.  
Verken sekretariatet eller skatteklagenemnda skal instrueres i det faglige spørsmålet.156 Med 
dette har Norge kanskje fått et ekspertorgan som ivaretar rettssikkerhet. I tiden fremover kan  
Skatteklagenemnda gi et sterkt bidrag til ivaretakelsen av skattyters rettssikkerhet. 
 
Skatteklagenemnda behandler imidlertid kun klagesaker. I NOU-en er det lagt opp til at 
skattekontorene skal ta alle vurderinger som førsteinstans. Derfor er det tvilsomt om Skatte-
klagenemnda er egnet til å fange opp alle rettssikkerhetsmessige betenkeligheter ved  
§ 3 annet ledd. Det blir interessant å følge Skatteklagenemnda, og om behovet i tilknytning 
gjennomskjæring blir stort i fremtiden. 
 
3.3 Domstolskontroll ved myndighetsmisbruk  
3.3.1 Overprøvingsrett og domstolskontroll 
Dersom skattyter er misfornøyd med ligningen, er det adgang å få lovligheten overprøvd av 
domstolene, jf. lignl. § 11-1. Det er vanligvis slik at skattyter anvender andre klageinstanser 
før domstolen, eksempelvis Skatteklagenemnda. Domstolene fremmer borgernes rettssikker-
het gjennom å opptre upartisk og uavhengig. Se Grl. § 95:   
 

«Enhver har rett til å få sin sak avgjort av en uavhengig og upartisk domstol innen  
rimelig tid. Rettergangen skal være rettferdig og offentlig.» (mine uth.)  

 

                                                
154 Se Manshaus (2014), Gjems-Onstad SR (2014) og Zimmer SR (2013) 
155 Regjeringen (2016a); leder Gudrun Bugge Andvord og nestleder Benn Folkvord.  
156 Regjeringen (2016b) 
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Domstolenes hovedoppgave er å anvende lov og rett gjennom legalitetskontroll.157 Domstole-
ne kan overprøve rettsanvendelsen og om det foreligger myndighetsmisbruk. Hvis lovligheten 
av et forvaltningsvedtak beror på vurderinger av skjønnsmessig eller faglig karakter, må  
domstolene – hvis vedtaket er ugyldig – nøye seg med å oppheve det og sende det tilbake til  
ligningsmyndighetene for ny behandling. Det samme gjelder når ugyldigheten beror på at det 
er feil ved skjønnsutøvelsen, f.eks. at det er tatt utenforliggende hensyn.158 Siste instans for 
klage er Høyesterett, jf. Grl. § 88 (forutsetter at øvrige rettsmidler er uttømt). Lignings-
myndighetene må ved ny behandling, føye seg etter domstolens resultat, jf. reglene om retts-
kraft.159  
 
3.3.2 Myndighetsmisbruk 
Domstolene har alltid mulighet til å overprøve rettsanvendelsen.160 Ligningsskjønnet kan kun 
overprøves dersom det foreligger myndighetsmisbruk.161 Av § 3 annet ledd gjelder dette 
spørsmål om skattlegging skal skje, jf. formuleringen «kan», og hva som er «aktuelle  
skatteregler». Hva som er «aktuelle skatteregler» bærer likevel preg av å være rettsanvendel-
sesskjønn slik at dette sannsynligvis kan overprøves i likhet med øvrige rettsvilkår. 
 
Når forvaltningen tar utenforliggende hensyn, gjør usaklig forskjellsbehandling eller treffer 
svært urimelige eller vilkårlige vedtak, foreligger det misbruk av forvaltningsmyndighet.162 
Det avgjørende er hvilke grenser for forvaltningens kompetanse (usaklig hensyn, vilkårlighet 
eller annet) som er overskredet.163  
 
Oppsummert styrker domstolskontroll rettssikkerhet. Likevel er det ligningsmyndighetene 
som foretar vurderingene som inneholder et visst rom for fritt skjønn, og avgjør om regelen 
skal komme til anvendelse. Veien frem til overprøving er lang og krevende for skattyter, slik 
at det er tvilsomt om bestemmelsen burde ha en slik skjønnsmessig frihet. Dersom lovfesting 
av utredningens lovforslag kan det være hensiktsmessig med særskilte saksbehandlingsregler, 
da Skatteklagenemndas funksjon foreløpig er uvisst om vil fungere.  
 

                                                
157 Eckhoff (2014) s. 520 
158 ibid s. 524 
159 Se Tvisteloven kap. V, hhv. §§ 19-14, 19-15.  
160 Frihagen (2010) s. 352 flg. 
161 ibid s. 353 
162 Bernt SNL (2009) 
163 Eckhoff (2014) s. 371  
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4 Hvor klar må lovteksten være? 
 
4.1 Fra grunnprinsipp til konstitusjonell rett 
Legalitetsprinsippet oppstiller krav til hjemmel ved inngrep i borgernes rettsfære.164 Frede 
Castberg var den første i Norge som uttrykte seg om begrepet legalitetsprinsippet, i boken 
Norges Statsforfatning bind 2 i 1935.165  
 

«Det prinsipp vi her står overfor, og som vi kan kalle «legalitetsprinsippet», rekker for 
øvrig videre enn til å kreve lovsformen anvendt på generelle bestemmelser angående de 
private individers handlinger, - altså på generelle bestemmelser, som regulerer individ-
enes rettigheter og plikter.»166  

 
Legalitetsprinsippet har opphav i de grunnleggende prinsippene til den moderne demokratiske 
rettsstaten; folkesuverenitet og maktfordeling.167 Disse prinsippene hadde utspring gjennom 
den klassiske liberale rettsstatsteori i opplysningstiden.168 Noen hevder at legalitetsprinsippet 
hadde opprinnelse allerede i Antikkens Hellas på 400- og 300-tallet f.Kr.169  
 
I Norge har vi i Grl. § 96 et strengt strafferettslig legalitetsprinsipp om at ingen skal «dømmes 
uten etter lov eller straffes uten etter dom». Ordlyden tilsier at det kreves hjemmel i lov for å 
dømme/straffe noen. Dette omtales som strafferettens lovskrav, og det er nettopp gjennom 
strafferetten legalitetsprinsippet er mest kjent.  
 
Frem til 2014 har det vært sikker rett at offentlig myndighetsutøvelse må ha tilstrekkelig 
hjemmel, og at legalitetsprinsippet har vært en sedvanebasert rettsregel med grunnlovsrang.170 
Ved Grunnlovsbeslutningen av 6.mai 2014 ble det i Grl. § 113 vedtatt lovfesting av krav om 
hjemmel for myndighetsinngrep. Det forvaltningsrettslige legalitetsprinsipp er dermed  
lovfestet. Lovskravet bygger på den betraktning om at forvaltningen skal være avhengig av og 
uselvstendig i forhold til Stortingets lovgivende makt (jf. Grl. § 75 a). Denne tanken er  
utviklet fra Montesquieus maktfordelingsprinsipp.171 
 
                                                
164 Brudvik (2016) s. 52 
165 Skjerdal JV (2001) s. 341 
166 Castberg II (1935) s. 10  
167 Hopsnes JV (2005) s. 88 flg. 
168 Høgberg og Kinander TfR (2001) s.16 
169 Skjerdal JV (2001) s. 337 
170 Bernt JV (1983) s. 126 Kunngjort i: Lov og frihet: festskrift til Johs. Andenæs s. 509, Castberg II (1935) s. 10 

og Eriksen (2014) s. 8  
171 Hopsnes JV (2005) s. 83 flg. 
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4.2 Diskusjonen om et materielt eller formelt legalitetsprinsipp 
I juridisk teori har det de siste 50 årene utviklet seg en ny definisjon av legalitetsprinsippet, og 
har fått en vending fra et klassisk materielt(tradisjonelt) prinsipp til et formelt legalitetsprin-
sipp.172 Det tradisjonelle legalitetsprinsipp krever som utgangspunkt legitimitet for ett  
inngrep.173 Legitimitet er i utgangspunktet en betegnelse på hvem som har myndighetskompe-
tanse til å gi, endre eller oppheve lover som gir adgang til å foreta inngrep overfor  
borgeren.174 Med legalitet forstås at myndighetsutøvelse må ha hjemmel i lov. Legalitet og 
legitimitet forstås som «komplementære» størrelser.175 Andenæs definerer det  
materielle/tradisjonelle legalitetsprinsippet slik:  
 

«Innholdet i prinsippet har tradisjonelt vært sagt å gå ut på at offentlige myndigheter  
bare kan gripe inn overfor borgerne i individuelle tilfeller når det er hjemmel for det i 
formell lov. Det gjelder både rettslige og faktiske inngrep.»176 

 
Eivind Smith introduserte det formelle legalitetsprinsipp.177 Torstein Eckhoff videreførte  
definisjonen i sin fremstilling av forvaltningsretten.178 Eckhoff fant det i likhet med Smith, 
hensiktsmessig å formulere legalitetsprinsippet negativt: 
  

«Lovhjemmel er nødvendig hvis det ikke foreligger annet grunnlag for kompetanse.»179 
 

Definisjonen tilsier at det må tas stilling til om det foreligger kompetanse til å utføre inngrep 
på annet grunnlag, for eksempel en privatrettslig avtale. Dersom det ikke foreligger slik 
hjemmel, er det nok å konstatere manglende hjemmel i den betydning at klar lovhjemmel  
kreves.180  
 
Høgberg og Kinander trekker linjer mellom rettskildelæren og legalitetsprinsippet, og hevder 
å se dette i et legitimitetsperspektiv.181 De stiller spørsmål om innholdet i legalitetsprinsippet 
har havnet utenfor grunninnholdet av det som i utgangspunktet ligger i det materielle  

                                                
172 Se Boe (2012) Kap. 6 
173 Andenæs (2006) s. 226 
174 Se Grl. § 75 a 
175 Høgberg og Kinander TfR (2011) s. 17 
176 Andenæs (2006) s. 226 
177 Smith TfR (1978) s. 1 og s. 672 
178 Se Eckhoff (2014) 
179 ibid s. 342 
180 Høgberg og Kinander TfR (2011) s. 26 og Smith TfR (1978) s. 674 
181 Høgberg og Kinander TfR (2011) s. 50 
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legalitetsprinsipp.182 Grl. § 113 og dens forarbeider, gir muligens en indikasjon på hvilken 
definisjon som skal legges til grunn.   
 
4.3 Lovskravet i Grl. § 113 
Lovgiver vedkjenner rettsteoretikeres forslag om å reformulere legalitetsprinsippet ved å  
påpeke i forarbeidene at forståelsen bør ligge tett opp til den «tradisjonelle forståelsen».183  
Lovgiver legger til grunn at det er likegyldig om offentlige myndigheter treffer beslutninger 
eller utøver faktiske handlinger.184 Det vitale er at myndighetene uansett må ha hjemmel i lov 
for å utøve inngrep overfor den enkelte.185 Bakgrunnen for utformingen av § 113 er derfor den 
enkeltes rettighetsvern, og ikke det offentliges generelle kompetanse til å utøve myndighet.186  
 
Legalitetsprinsippet er formulert slik i Grl. § 113:  
 

«Myndighetenes inngrep overfor den enkelte må ha grunnlag i lov.» 
 
En naturlig forståelse av bestemmelsen tilsier at lovskravet legger en begrensning på myndig-
hetens adgang til å foreta inngrep. Bestemmelsen verner den enkelte mot uhjemlede (urett-
messige) inngrep. Med «grunnlag i lov» forstås at det kreves en lovbestemmelse som gir 
kompetanse til å utføre ett inngrep. Med dette menes at inngrep må ha hjemmel, før det settes 
i verk. I det ligger det et krav om at lovgiver må ha «tatt standpunkt til forholdet og truffet et 
vedtak.»187 Dette omtales som formelle rettssikkerhetsverdier.188 Når lovregelen trer i kraft, 
må utformingen være tilfredsstillende slik at borgerne vil kunne innrette seg. På skatterettens 
område tilkommer beskatningsmyndigheten Stortinget jf. Grl. § 75 a (se pkt. 3.2.3). 
 
Med «den enkelte» forstås en person/borger. Ordlyden i § 113 hevdes å være uheldig.189  
Uttrykket legger til grunn en videre forståelse, i det lovskravet også gjelder overfor andre  
juridiske subjekter (foreninger, stiftelser, selskaper osv.).190 Lovgivers formål var å kodifisere 
det «legalitetsprinsippet» som gjaldt før lovfesting.191 Selv om ordvalget kanskje er noe  

                                                
182 Høgberg og Kinander TfR (2011) s. 52 
183 Dok.nr.16 (2011-12) s. 249. På s. 247 nevnes den formelle definisjonen.  
184 l.c. sml. Andenæs (2006) s. 226 
185 Dok.nr.16 (2011-12) s. 249 
186 l.c. 
187 Banoun (2003) s. 88 
188 Skjerdal JV (2001) s. 341 
189 Eckhoff (2014) s. 341 
190 l.c. 
191 l.c. 
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misvisende, er prinsippet så innarbeidet i Norges rett at dette aspektet neppe byr på særlige 
utfordringer.    
 
Hensynet bak legalitetsprinsippet er at rettssystemets borgere skal kunne forutse og innrette 
seg etter sin rettsstilling.192 Av forarbeidene fremgår det at formålet med grunnlovfestingen av 
legalitetsprinsippet var å synliggjøre prinsippet og vise at det fungerer som en «reell skranke 
for makthavernes myndighetsutøvelse og at det var på sin plass å få prinsippet nedskrevet i 
Grunnloven slik prinsippets tyngde tilsier».193  
 
«Myndighetenes inngrep» retter seg mot den utøvende makt, og formuleringen er ikke ment å 
innskrenke den adgang domstolene har til å drive rettsskapende virksomhet.194  
På strafferettens område skal lovskravet forstås strengt, hvor det også er mindre rom for  
rettskapende virksomhet.195 På andre rettsområder er hovedfunksjonen til domstolen tviste-
løsning på bakgrunn av det rettskildematerialet som finnes.196 Dette støtter opp under  
domstolenes frie tolkningsstil. Domstolene må likevel utvise varsomhet med omfattende og 
raske endringer i rettstilstanden, men dette begrunnes gjerne av generelle rettssikkerhets-
prinsipper og prinsippene bak tilbakevirkningsforbudet i Grl. § 97.197  
 
Tilbakevirkningsforbudet styrker rettsikkerheten. Høyesterett har uttalt at tilbakevirkningsfor-
budet har positiv effekt på forutberegnelighet og trygghet for borgerne.198 Strafferetten  
befinner seg i kjernen av tilbakevirkningsforbudet.199 Tilsvarende for skatteretten. Eivind 
Smith har lagt til grunn at det på området for «ex post facto-lovgivning» er tale om to hoved-
regler.200 «Den ene er en fast regel (forbud) som – utenfor området for straff – gir plass for en 
viss, skjønnsmessig unntaksadgang. Utenfor dette området er utgangspunktet at Grl. § 97 ikke 
står i veien for generell samfunnsregulering.»201 På skatterettens område er det et sterkt  
argument i favør tilbakevirkende lover at endringen gjøres for å tette «hull» som har gjort det 
mulig for skattyter å omgå skattereglene.202 Tilbakevirkende lover vil derfor kunne ha preven-
tiv funksjon.  

                                                
192 Skjerdal JV (2001) s. 341 
193 Dok.nr.16 (2011-12) s. 248 
194 ibid s. 250 
195 l.c. 
196 l.c. 
197 l.c. 
198 Rt. 2009 s. 1412 (25) 
199 Dok.nr.16 (2011-12) s. 76 
200 Smith LoR (2013) s. 493 
201 ibid s. 494 
202 Gjems-Onstad TfR (1981) s. 428 
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I juridisk teori og rettspraksis fremgår det tilfeller hvor tilbakevirkende skattelovgivning er 
begrunnet med at den «nye» skatteregelen passer bedre med de alminnelige prinsippene for 
beskatning.203 Selv om dette kan bidra i en viss grad til å fange opp skatteomgåelse, kan det 
likevel ikke anses som tilstrekkelig for å hindre skatteomgåelse. I juridisk teori uttrykkes det 
at unntaksadgangen anses som ett steg i utviklingen av den skattepolitiske tenkning å finne 
tidligere unntagelser som nå fremtrer som «hull» eller urettferdig ulikhet i beskatningen.204  
 
Oppsummert oppstiller Grl. § 113 et krav til hjemmelsgrunnlag for myndighetsinngrep.  
Forvaltningen må handle med grunnlag i hjemmel. Gode grunner kan tale for omfattende og 
raske endringer i rettstilstanden, men domstolene må likevel vise varsomhet da lovgivnings-
myndigheten tilkommer Stortinget som utgangspunkt. Det interessante spørsmålet er om det 
finnes et krav til hvor klar og presis en lovtekst må utformes på skatterettens område.  
 
4.4 Legalitetsprinsippet på skatterettens område 
4.4.1 Kravet til klarhet og presisjon 
Skatterett er spesiell forvaltningsrett og gjenspeiler sentrale prinsipper som legalitets-
prinsippet, domstolskontroll med forvaltningen og forbudet mot usaklig forskjells-
behandling.205 Skattereglenes egenskaper tilsier at reglene må utformes med hensyn til  
skattyters forutberegnelighet.206 Legalitetsprinsippet står derfor sentralt i skatteretten som en 
konstitusjonell begrensning av skattemyndighetenes kompetanse, jf. Grl. § 113.207 
 
Skatt kan oppleves som inngrep i skattesubjekters rettigheter og friheter. Ved skattebetalings-
tidspunktet kan transaksjonen anses som en ensidig ytelse som reduserer skattyters disponible 
inntekt eller formue.208 Godene av skattebetaling er imidlertid flere. Det er likevel allmenn 
kjent at skattebetaling finansierer statens velferdsgoder (bl.a. rettsvern, sykehus, skole, politi 
m.v.). Grl. § 113 verner mot myndighetsmisbruk.  
 
I norsk rett har domstolen tillagt seg en liberal tolkningsstil.209 Det betyr at rettsanvender ikke 
nødvendigvis må forholde seg til en bokstavtro tolkning. Det er vanlig at rettsanvendere  
benytter andre rettskilder for å komme frem til rettsregelen, jf. alminnelig rettskildelære. Dette 
betyr at «grunnlag i lov» (Grl. § 113), også omfatter sedvanebasert rettsgrunnlag, som for 

                                                
203 Ot.prp.nr.11 (1971-1972) s. 4, også gjengitt i Rt. 1976 s. 1245 på s. 1251 
204 Gjems-Onstad TfR (1981) s. 429 
205 Zimmer (2014) s. 39 
206 ibid s. 49 
207 Gjems-Onstad (2015) s. 67 
208 Zimmer (2014) s. 39 og Fallan (2015) s. 16 
209 Banoun (2003) s. 80 
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eksempel den ulovfestede gjennomskjæringsregelen. Likevel fremgår det i høyesterettspraksis 
at ordlyden utgjør den tyngste tolkningsfaktoren. I Rt. 2015 s. 203 uttrykker Høyesterett i 
avsnitt 73:  
 

«Beskatningsvedtak må etter legalitetsprinsippet ha hjemmel i lov, jf. Grunnloven § 
113. ... utgangspunkt [tas] i ordlyden i gjeldende skattelov. Selv om forarbeider,  
rettspraksis og reelle hensyn kan bidra til å presisere lovbestemmelsene, utgjør ordlyden 
den tyngste tolkingsfaktoren og danner rammen for regeltolkingen.» (min uth.) 

 
Med overført verdi til § 3 annet ledd, betyr dette at utgangspunktet for tolkingen er ordlydens 
alminnelige språkbruk. I forlengelsen av dette blir spørsmålet om det stilles særskilte  
klarhetskrav til skatteregler for at de ikke skal stride mot legalitetsprinsippet i Grl. § 113. 
 
Klarhetskravet er ikke lovfestet, men kan utledes av legalitetsprinsippet i norsk rett.210  
Artikkelen «Om bestämdhetskravet i legalitetsprincipen» ble nylig gitt ut i svensk Skattenytt 
(nr. 10 2016). Artikkelen behandler klarhetskravet som uttrykkes som «... den kanske minst 
kända aspekten av legalitetsprincipen».211 De mer kjente sidene av legalitetsprinsippet er jf. 
Hultqvist: 212  
 

1. Föreskriftskravet (lovskravet) 
2. Analogiforbüdet 
3. Retroaktivitetsförbudet (tilbakevirkningsforbud, se Grl. § 97) 
4. Bestämhetskravet (klarhetskravet) 

 
Gustaf Lindencrona benytter begrepet «klarhetsprincipen», med tilsvarende betydning som 
Hultqvists «bestämdhetskrav».213 Klarhetskravet anses noe videre, siden også lovgivers  
intensjon anvendes som moment.214 I Norge operere vi med begrepet klarhetskravet i samsvar 
med Lindencrona.215 I motsetnings til norsk rett, fører svensk rett en restriktiv tolkningsstil.216 
I dette ligger en streng nær opptil bokstavtro tolkning av ordlyd, hvor det unngås å trekke inn 
andre rettskilder. Dette kan tilsi at kravet til klar lovtekst er strengere i Sverige.  

                                                
210 Skjerdal JV (2001) s. 345 
211 Hultqvist (2016) s. 730 
212 ibid s. 732 
213 ibid s. 735  
214 l.c. 
215 Skjerdal JV (2001) s. 345 pkt. 3.2 flg.  
216 Banoun (2003) s. 74 
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I likhet med svensk rett er nr. 1 og nr. 3 (se liste ovenfor) mest kjent, og behandlet i både 
norsk- og svensk rettsteori. I motsetning til Norge har Sverige et strengt analogiforbud.  
Skatteflyktslagen anvendes analogisk og debatten tilknyttet legalitetsprinsippet var spesielt 
sterk på 90-tallet.217 Hultqvist hevdet at en analogisk anvendelse av skatteflyktslagen  
medførte delegasjon av beskatningsmyndigheten til domstolene.218 I Sverige har de egen  
forvaltningsdomstol som sådan stiller seg annerledes enn Norge i forhold til rettssikkerhet. 
Slik myndighetsdelegasjon var etter Hultqvist sin mening stridende med lovskravet (före-
skriftskravet) i svensk grunnlov (regjeringsformen, RF 1974:152).219 Hultqvist stilte seg svært 
kritisk til at analogisk lovanvendelse skal kunne forenes med legalitetsprinsippet.220 I forar-
beidene til skatteflyktslagen er det imidlertid uttrykkelig nevnt at loven kan anvendes analo-
gisk.221 Tikka uttrykte at Hultqvist «... här givit legalitetsprincipen en orimlig inne-
börd.»222 Rosander har i ettertid uttrykt i likhet med Tikka, at Hultqvist ga legalitetsprinsippet 
for vid betydning i skatteretten.223 
 
 
Diskusjonstemaet i Sverige har tilsynelatende sett ut til å gjelde anvendelsen av skatte-
flyktslagen analogisk eller innskrenkende tolking av fordelaktige regler.224 Skatteflyktslagen 
har de senere år fått merkbar økning av tilfeller hvor loven har funnet anvendelse.225  
Skatteflyktslagen gjelder ikke for merverdiavgift og andre skatter, i motsetning til den norske 
foreslåtte regelen i NOU 2016: 5.  
 
Hultqvist uttrykker at dersom en lovtekst anses problematisk i forhold til vaghet, kan en  
løsning være å «... ”vindtunneltesta” förslag[et] genom att låta ett antal experter i förväg ge 
sina synpunkter möjligheten att tolka och tilllämpa dem.» (min uth.)226 Dette kan sammenlig-
nes med høringsinstansene (ekspertorganer) sin tilbakemelding av ordlyden i § 3 annet ledd. 
 

                                                
217 Ført av bl.a. Anders Hultqvist, Kari Tikka. Se Uggla og Carneborn (2016). 
218 Hultqvist (1995) s. 75 flg., s. 132 flg., s. 427, s. 519 flg.  
219 Uggla og Carneborn (2015) s. 111, se Hultqvist (1995) s. 425-426  
220 Hultqvist (1995) s. 427 
221 Prop. 1980/81:17 s. 25; Prop. 1982/83:84 s. 19; Prop. 1996/97:170 pkt. 4.7.4. 
222 Tikka SN (1996) s. 57 
223 Rosander (2007) s. 83 sml. Uggla og Carneborn (2015) s. 111 
224 NOU 2016: 5 s. 45 se Hultqvist (1995), Uggla og Carneborn (2015), Rosander (2007) m.fl. 
225 Uggla og Carneborn (2016) s. 130 
226 Hultqvist (2016) s. 742 
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Klarhetskravet er også behandlet i norsk rett.227 Hjemmelens klarhetskrav utgjør både grensen 
for hvor vid kompetanse som blir tildelt forvaltningen ved lov, og hvor langt forvaltningen 
kan «... strekke rekkevidden av kompetansebestemmelser ved tolkning.»228  
 

«Enten forvaltningen utøver myndighet med grunnlag i ulovfestet eller lovfestet rett, 
med grunnlag i forskrifter eller med grunnlag direkte i parlamentslov, må  
rettsgrunnlagets rekkevidde fremtre med en rimelig grad av klarhet.»229  

 
Det er en forutsetning at hjemmelen er så klar og presis, slik at domstolene kan utøve en  
effektiv myndighetskontroll. Nettopp denne forutsetningen mener Skjerdal trekker en nær 
sammenheng mellom «prosessuelle rettssikkerhetsgarantier og krav til hjemmelens kvalitet. 
Denne vekselvirkningen mellom hjemmelskrav og domstolskontroll er viktig.»230 Skjerdal 
trekker også sammenligninger til strafferetten. Han hevder med støtte hos Høgberg at  
presisjonskravene (klarhetskravene) i forvaltningsretten kan sies å være minst like strenge i 
skatteretten, som i strafferetten.231 Dette kan begrunnes av at myndighetspraksis på forvalt-
ningsrettens område kan resultere i tilsvarende alvorlige inngrep i enkeltindividets livssfære, i 
likhet med straff.232  
 
Skjerdal bruker strafferettens praksis til å belyse den rent forvaltningsrettslige side av  
legalitetsprinsippet og motsatt. Han hevder at rettspraksis ikke gir uttrykk for en markant  
forskjell i hjemmelskrav i strafferett og skatterett.233 Den alminnelige legalitetskontroll med 
forvaltningen utspiller seg nokså likt.234 Andre inngrepstyper enn straff, som eksempel skatt, 
krever derfor jf. Skjerdal, også særskilte krav til nettopp klarhet og presisjon.235 Legalitets-
prinsippet vil i slike situasjoner verne mot myndighetsmisbruk.236  
 
Strafferetten står i en særstilling, da straff ofte innebærer frihetsberøvelse. Slik straff har en 
spesiell innvirkning på enkeltpersoner. I tråd med rettssosiologiske perspektiver er det tyngre 
å komme seg ut av et kriminelt liv etter å ha vært innelåst bak murene. Et inngrep vil kunne 
oppleves tungt også i skatteretten. Noen tilfeller (f.eks. skatteunndragelse eller uriktig  
                                                
227 Se Skjerdal JV (2001) 
228 ibid s. 361 
229 l.c. 
230 l.c. 
231 Skjerdal (1998) kap. 8, Skjerdal JV (2001) s. 347-348, og Høgberg TfR (2000) s. 633-634  
232 Skjerdal JV (2001) s. 347 
233 l.c. 
234 l.c. 
235 l.c. 
236 Dok.nr.16 (2011-12) s. 61 



34 
 

opplysninger) kan få strafferettslige konsekvenser. Slik Skjerdal uttrykker seg sikter han  
antakeligvis til de skattesaker som havner innenfor det strafferettslige område, og ikke typiske 
omgåelsessaker.237 Dette tilsier at klarhetskravet står sterkt i de skatteområder som får en 
strafferettslig side.  
 
Likevel må det i tråd med at skattereglene pålegger borgerne byrder være slik at skatteregler 
skal fortolkes strengt.238 På side 1297 i Rt. 1990 s. 1293 (Ytterbøe) uttaler Høyesterett: 
 

«At hensynet til forutberegnelighet på skatterettens område må tillegges betydelig vekt, 
er kommet til uttrykk både i rettspraksis og i teori. Jeg viser for så vidt til Rt-1963-648, 
Rt-1965-347 og Rt-1989-943 og til Magnus Aarbakke: Skatterett 3:85.» 

 
Banoun gjorde i sin doktoravhandling i 2003 en studie av gjennomskjæringssaker.239 I de  
fleste saker hvor skattyter vant var hensynet til legalitetsprinsippet og lovteksten anført. Fra  
undersøkelsen er interessante saker satt inn i tabellen nedenfor.240  
 
Rt. 1976 s. 1317 (Harnoll)  Lovtekstens objektive kriterier tilsa at det måtte være  

«særlige grunner» for utvidende tolkning. 
Rt. 1994 s. 492 (Railo) «En lovgiver oppgave å endre reglene» 
Rt. 1997 s. 1580 (Zenith) Forutberegnelighet og legalitetsprinsippet ble vektlagt som 

moment mot gjennomskjæring. 
Rt. 1998 s. 1779 (INA) Siden skatteloven 1911 § 58 (1) var utformet som en  

rettsteknisk skarpt avgrenset regel på det aktuelle punkt,  
kunne ikke gjennomskjæring anvendes. 

 
Tabellen viser hva Høyesterett la vekt på i saker som ble vunnet der legalitetsprinsippet var 
anført. En nyere illustrerende sak er Rt. 2005 s. 577 (Baker Hughes II) der Høyesterett  
uttrykker:  
 

«Jeg er i utgangspunktet enig med staten i at legalitetsprinsippet på skatterettens område 
ikke står like sterkt når det gjelder periodisering av kostnader som når det gjelder  
skatteplikt. Men hensynet til forutberegnelighet setter likevel grenser for hvor langt man 
kan gå i å anse at det foreligger hjemmel på grunnlag av andre rettskilder når lovteksten 
etterlater tvil eller som her, er taus. Det må kreves at skattyterne i rimelig utstrekning 

                                                
237 Skjerdal JV (2001) s. 347 
238 Brudvik (2016) s. 60 
239 Se Banoun (2003) 
240 ibid s. 275 
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skal kunne forutse sin rettsstilling, jf. eksempelvis Rt-1990-1293 (Ytterbøe) på side 
1297.»241  

 
Ytterbøe-saken gjaldt en opphevet regel som gav adgang til utsettelse av skatteplikt. Regelen 
var å anse som en fordelaktig regel for skattyter. Uttalelsen fra Høyesterett i Baker Hughes II 
taler i retning for at det stilles krav til klar og presis lovhjemmel i skatteretten. Tilsvarende om 
klarhet og forutberegnelighet uttrykker Høyesterett i Rt. 2014 s. 227 (Tangen 7) avsnitt 41.  
 
Høyesterett uttrykker også i Baker Hughes II at legalitetsprinsippet ikke står like sterkt på alle 
områder innenfor skatteretten, for eksempel ved tidfesting av kostnader. Dette betyr at legali-
tetsprinsippet kan ha forskjellig styrke. Dette diskuteres videre i pkt. 4.4.2.  
 
Høyesterett har generelt uttrykt lite om legalitetsprinsippets betydning på skatterettens  
områder. Gjems-Onstad gjorde en undersøkelse av 127 dommer avsagt i perioden 1982-2000 
om i hvor stor del av sakene Høyesterett uttrykkelig viste til lovbestemmelser, hensynet til 
forutberegnelighet og til legalitetsprinsippet. Dommene gjaldt inntekts- og formuesskatt, og 
ligningsforvaltningsrett. Prosentandelene viste seg å være 97 % (lovbestemmelser), 10 %  
(forutberegnelighet) og 2 % (legalitetsprinsippet).242 Denne fremstillingen er forøvrig ikke 
videreført i bokens siste (9.) utgave 2015. Det er nærliggende at undersøkelsen fortsatt  
gjenspeiler rettspraksis, til tross for at prosentandelene muligens har endret seg noe. Under-
søkelsen illustrerer tydelig domstolens tilbakeholdenhet med å vurdere legalitetsprinsippet på 
skatterettens område. En av de få dommene Høyesterett omtaler forutberegnelighet og legali-
tetsprinsippet er den nevnte Zenith-dommen:  
 

«Den fremgangsmåte som ligningsmyndighetene her har benyttet, illustrerer problemer 
som generelt knytter seg til en gjennomskjæring på ulovfestet grunnlag. En slik  
gjennomskjæring vil ofte medføre forstyrrelser i et finmasket regelverk. Og særlig vil 
jeg peke på de betydelige vansker borgerne får med å forutse de skattemessige  
virkninger av ulike privatrettslige disposisjoner. Dette er et viktig hensyn på skatteret-
tens område, og det er stor grad ivaretatt ved en detaljert lovgivning som legalitetsprin-
sippet gjør nødvendig.» (mine uth.) 243 

 
 
 
 
                                                
241 Rt. 2005 s. 577 Avsnitt 34  
242 Gjems-Onstad (2001) s. 59, 63 og 74 
243 Rt.1997 s. 1580 (Zenith-dommen) s. 1588, se også Banoun SR (1998) s. 184-185 



36 
 

Av senere rettspraksis, kan Rt. 2015 s. 1360 avsnitt 74 trekkes frem: 
 

«Konstatering av skatteplikt på et slikt grunnlag vil etter min oppfatning være uforenlig 
med legalitetsprinsippet.» (min uth.) 
 

I dommen var det ikke spørsmål om gjennomskjæring, men om gyldighet av ligningen.  
Høyesterett la til grunn at Staten ikke kunne ligne på bakgrunn av unntak fra hovedregel i 
skatteloven om skattefritak for utenlandsk eid skip etter § 2-34.244  
 
Det er utvilsomt at inngrep i skatteretten krever klar hjemmel. Zimmer hevder imidlertid det 
ikke er snakk om noe strengt lovskrav.245 Det er ikke uvanlig at rettsanvendere trekker inn 
andre rettskilder enn lovtekst for å avgjøre saker hvor rettsregelen ikke er klar. Rettskilde-
bildet i skatterett har særegne rettskilder som Lignings-ABC og bindende forhåndsuttalelser 
fra Skattedirektoratet. Disse kildene tillegges som utgangspunkt likevel liten vekt av  
domstolene. Dette, i tillegg til høyesteretts uttalelser om at forutsigbarheten setter klare  
begrensninger for rettsanvenderen, taler for at lovtekstens utgangspunkt må være klar.  
Oppsummert er utgangspunktet at det stilles krav til klar lovhjemmel, da Grunnloven er  
lex superior (overordnet lov). Likevel står legalitetsprinsippet med ulik tyngde avhengig av 
det aktuelle skatterettslige område.  
 
4.4.2 Det relative legalitetsprinsippet 
Torkel Opsahl var den første i norsk rettsteori som skrev om det relative legalitetsprinsipp.246 
Han videreførte innholdet i Alf Ross sitt arbeid:  
 

«Legalitetsprincipper udelukker ikke at hjemmelskravet varierer med omstendighederne 
med hensyn til uttrykkelighed, klarhed, og umiddelbarhed.»247  

 
Opsahl gikk imidlertid noe lenger. Han tilla også andre rettskilder og metoder for rettsanven-
delsen.248 Opsahl påpekte at legalitetsprinsippets styrke avhenger av hva slags organ spørsmå-
let foreligger for:  
 

«Domstolenes frihet i rettsanvendelsen oppfattes vel tradisjonelt som større enn  
forvaltningsmyndighetenes.»249 

                                                
244 Rt. 2015 s. 1360 avsnitt 76 
245 Zimmer (2014) s. 49 
246 Opsahl TfR (1962a) s. 282 flg. og Opsahl TfR (1962b) s. 369 flg. 
247 Ross (1966) s. 239  
248 Opsahl TfR (1962b) s. 381-382 
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Med dette binder legalitetsprinsippet ligningsmyndighetenes rettsanvendelse. 
 
Blant norske rettsteoretikere som i senere tid har uttrykt seg om det relative hjemmelskravet, 
er Johs. Andenæs og Eivind Smith. Begge forfatterne uttrykker at det relative legalitets-
prinsippet går ut på at rettsanvender i noen tilfeller er berettiget til å gå utenfor det som ligger 
i ordlyden. Andenæs uttrykker «at det må foreligge sterke grunner, særlig hvis det er tale om 
vidtgående inngrep.»250 Smith hevder at hjemmelsstyrken varierer ut i fra variabler som 
«inngrepets karakter, styrke, rimelighet osv.»251 Bakgrunnen er at lovskravet må nyanseres 
«ut fra hvilket område en befinner seg på, arten av inngrepet, hvordan det rammer og hvor 
tyngende det er overfor den som rammes.»252 I tråd med det som er sagt tidligere om  
inngrepet gjennomskjæring, står lovskravet sterkt på skatterettens område. NOU-ens foreslåtte 
anvendelsesområde av gjennomskjæringsregelen diskuteres videre i pkt. 4.5.  
 
Om tolkningsprinsippene i skatteretten uttrykte Høyesterett i Rt. 2014 s. 1281 (48):  
 

«Legalitetsprinsippet får anvendelse generelt der staten gjør inngrep overfor den  
enkelte, og krever hjemmel i lov, jf. Grunnloven § 113. Det innebærer at lovens ordlyd 
står sentralt ved tolkningen. Men tolkningstvil må løses ut fra hva som er best i samsvar 
med en avveining av samtlige rettskildefaktorer og som sikrer tilstrekkelig klarhet og 
forutsigbarhet for borgerne.» (min uth.) 

 
Høyesterett har videre gitt uttrykk for at legalitetsprinsippet som tolkningsprinsipp gir  
grunnlag for et relativt klarhetskrav: 
 

«Jeg antar, med bakgrunn i teori og rettspraksis, at kravet til lovhjemmel må nyanseres 
blant annet ut fra hvilket område en befinner seg på, arten av inngrepet, hvordan det 
rammer og hvor tyngende det er overfor den som rammes. Også andre rettskildefaktorer 
enn loven selv må etter omstendighetene trekkes inn.»253 
 

Oppsummert er utgangspunktet at legalitetsprinsippet er relativt. Tanken omtales også som 
jojo-regelen (Erik Magnus Boe) eller glideskalatanken (Jan Fridthjof Bernt).254 Relativiteten 
tillater unntak fra et strengt legalitetsprinsipp (klarhetskrav) etter vurdering av forskjellige 

                                                                                                                                                   
249 Opsahl TfR (1962b) s. 381 
250 Andenæs (2006) s. 227-228 
251 Smith TfR (1978) s. 668 
252 Eckhoff (2014) s. 390 sml. Opsahl TfR (1962b) s. 380-382 
253 Rt. 1995 s. 530 s. 537 
254 Boe (2012) s. 76 og Bernt JV (1983) s. 128 og s. 133  
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momenter. Det kan imidlertid ikke gis ett generelt svar på spørsmålet om hvor klar hjemmelen 
må være.255 Det må gjøres en konkret vurdering for den aktuelle lovtekst. 
 
4.4.3 Legalitetsprinsippets relativitet ved gjennomskjæring etter § 3 annet ledd 
Gjennomskjæring bærer preg av å være svært inngripende. Skattyter må enten betale skatt, 
eller ”miste” en skattefordel, på bakgrunn av en disposisjon vedkommende i realiteten ikke 
har gjort. På den andre siden ville dette vært resultatet dersom skattyter ikke hadde omgått 
reglene til å begynne med. Med dette kan det sies at gjennomskjæring i realiteten er et rimelig 
inngrep overfor en (normalt) nøye planlagt og illojal disposisjon. Disse to faktorene veier noe 
opp for hverandre i vurderingen av hvor strengt legalitetsprinsippet står i tilknytning  
gjennomskjæring som inngrep. Siden gjennomskjæring kan oppleves svært tyngende for 
skattyter og få store konsekvenser hever dette lovskravet. 
 
Et annet viktig moment i denne vurderingen er hvilket område lovteksten gjelder. Siden  
lovforslaget gjelder skatterett generelt innebærer det alene at legalitetsprinsippet står sterkt. 
Etter lovforslagets § 1 første ledd skal den foreslåtte gjennomskjæringsregelen gjelde for alle 
skatter og avgifter.256 Deloitte, NHO og Advokatforeningen er kritiske til at bestemmelsen 
foreslås vedtatt med anvendelse også for andre skatte- og avgiftsområder enn inntektsskatt.257 
En slik utvidelse av anvendelsesområde mener Deloitte krever en grundigere utredning av en 
rekke problemstillinger.258 Det er nødvendig å si noe mer om noen av disse områdene.  
 
Gjems-Onstad og Mikkelsen har nylig utgitt hver sin artikkel og kommentert den foreslåtte 
gjennomskjæringsregelen i tilknytning merverdiavgift (mva.).259 Siden temaet sjeldent har 
vært diskutert i juridisk teori før de siste årene, er det en viktig påpekning i det gjennomskjæ-
ringsregelen er foreslått anvendt på mva.  

 
«Som kjent foreligger det ingen høyesterettsdom som direkte anvender omgåelsesnor-
men innenfor merverdiavgiftsretten, men i Rt. 2011 s. 213 (Invex) ble illojalitetshensyn 
tillagt avgjørende vekt som grunnlag for å fortolke mval § 8-1 om fradrag for inngående 
avgift innskrenkende. I Rt. 2012 s. 840 (Grasmo) synes også̊ Høyesterett å ha vurdert 

                                                
255 Monsen (2013) s. 422 
256 NOU 2016: 5 s. 72 og 117 
257 Deloitte (2016) s. 1-2, NHO (2016) s. 5, Advokatforeningen (2016) s. 6-7  
258 Deloitte (2016) s. 2; NHO forslår en bedre utredning om merverdiavgift – i tillegg påpeker de at for eien-

domsskatt og dokument avgift er bestemmelsen enten uegnet eller ikke relevant. Se også NHO (2016) s. 5 
og Advokatforeningen (2016) s. 6-7  

259 Gjems-Onstad SR (2016) s. 159 og Mikelsen SR (2016) 
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forholdet som illojalt, selv om saken også̊ her ble avgjort i de avgiftspliktiges disfavør 
basert på lovtolkning og ikke omgåelse.»260   

 
Gjems-Onstad skriver videre at det heller ikke innenfor «særavgifter, herunder  
dokumentavgift» foreligger høyesterettspraksis om gjennomskjæring.261 FIN tar ikke opp i 
mandatet spørsmålet om lovfesting av en slik regel skal gjelde for merverdiavgift og  
særavgifter. Likevel fremgår det heller ikke at disse ikke skal omfattes.262 Gjems-Onstad syns 
det er oppsiktsvekkende at utredningen foreslår at gjennomskjæringsregelen skal gjelde alle 
skatter og avgifter, herunder mva. og særavgifter nesten uten omtale.263 Spesielt da det kan 
være vanlig at mva. krever klarere og mer forutberegnelige lovtekster enn den generelle  
inntektsskatten:   
 

«I budsjettet for 2016 anslås MVA-provenyet til kr 265 mrd. – netto – kontantstrømme-
ne brutto er langt høyere. Bare dokumentavgiften gir over kr 8 mrd. Med  
selvdeklarering og innlevering av omsetningsoppgaver seks ganger i året (etter hoved-
regelen) er det vanlig å si at MVA krever klarere og mer forutberegnelige regler enn for 
inntektsskatten.»264  

 
Etter merverdiavgiftsloven (mval.) § 21-3 kan tilleggsavgift ilegges den som «fortsettlig eller 
uaktsomt overtrer denne loven eller forskrifter gitt i medhold av loven, og ved det har eller 
kunne ha påført staten tap». Videre er det et krav om at tilleggsavgiften skal være fastsatt med 
hjemmel i lov, jf. §§ 18-1 og 18-4. Dette taler for at tilleggsskatt er å anse som en straff. Av 
skatteetatens Merverdiavgiftshåndbok anses avgiften som straff etter Den europeiske  
menneskerettskonvensjonen (EMK) Art. 6 og tilleggsprotokoll 7 art. 4.265 Interntrettslig anses 
det likevel ikke som straff etter Grunnloven, jf. Rt. 1950 s. 674 og Rt. 1961 s. 1217.266  
I HR-2016-1982-A fremgår det i avsnitt 35: 
 

«Ileggelse av tilleggsavgift etter merverdiavgiftsloven (§ 21-3) krever etter Grunnloven 
§ 113 grunnlag i lov. Men fordi tilleggsavgift ikke er straff etter Grunnloven § 96, 
kommer det strengere lovskravet for å kunne straffe, ikke til anvendelse.» 

 

                                                
260 Gjems-Onstad SR (2016) s. 159 
261 l.c. 
262 l.c. 
263 Gjems-Onstad SR (2016) s. 159 se også Mikelsen SR (2016) 
264 Gjems-Onstad SR (2016) s. 159 
265 Skattedirektoratet (2016) s. 911 
266 ibid s. 958 
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Norsk rett presumeres imidlertid å være i overensstemmelse med internasjonale konvensjoner 
som Norge har tiltrådt. Ved menneskerettsloven 21. mai 1999 nr. 30 er blant annet EMK gjort 
gjeldende som norsk lov i den utstrekning den er bindende for Norge, og konvensjonen er gitt 
forrang fremfor annen lovgivning jf. lex superior prinsippet.267 Med hensyn til vilkårene og 
bedømming av ileggelse av tilleggsavgift etter mval., kreves det en klar lovhjemmel. Legali-
tetsprinsippet står meget sterkt. Tilsvarende for tilleggsskatt. Det er viktig å skille mellom 
skatteunndragelse og omgåelse. Det vide anvendelsesområdet kan medføre at opplysnings-
plikten blir mer omfattende. Derfor kan det bli en glidende overgang mellom unndragelse og 
omgåelse med den foreslåtte gjennomskjæringsregelen slik den lyder i § 3 annet ledd. I de 
tilfeller ligningsmyndighetene gjennomskjærer har det tidligere normalt ikke vært aktuelt med 
tilleggsskatt. Grensen mellom skatteunndragelse og illojale konstruksjoner er allerede vanske-
lig å fastslå.268   
 
På denne bakgrunn - uten nærmere redegjørelse for anvendelsesområdet da dette blir for  
omfattende i denne avhandling - kan det være fordelaktig med en nærmere utredning av det 
vide anvendelsesområdet og eventuelle problemstillinger det reiser. Når gjennomskjæringsre-
gelen foreslås med et så vidt virkeområde, stiller det utvilsomt høye krav til klarhet og  
presisjon. Zimmer uttrykker i motkritikken at det er lett å forstå høringsinstansenes inn-
vendinger vedrørende anvendelsesområde «selv om man skulle være uenig».269 
 
Det er tvilsomt om «analogisk anvendelse» og «innskrenkende tolking» tilfredsstiller det 
strenge legalitetsprinsippet som må gjelde her. Gjennomskjæringsinstituttet er imidlertid et så 
spesielt område at det muligens er behov for vage og vide lovtekster. Det fremgår av  
Ot.prp.nr.16 (1991-92) at «vage og upresise kriterier» er nødvendig for å dekke skatterettslig 
gjennomskjæring.270 Dette kan medføre ulemper for skattyter, ligningsmyndighetene og  
kanskje også domstolenes rettsanvendelse. Ulempen for rettsanvenderen er at de tillegges en 
større og mer komplisert rettsanvendelse, preget av større skjønnsutøvelse. Domstolenes 
ulempe er at de må drive mer rettsskapende virksomhet. For skattyteren vil slike vage formu-
leringer stride mot skattyters rett til å forutse sin egen rettsstilling. Paragrafene i den foreslåtte 
gjennomskjæringsregelen bærer preg av den dynamiske karakter ved vage og upresise formu-
leringer. Utredningen har gjort godt rede for regelens behov. På den andre siden mangler det  
tilsynelatende en like grundig behandling av legalitetsprinsippet opp mot lovtekstens  
utforming. Det er utfordrende å tilfredsstille lovskravet på et tidspunkt der det er uvisst hvilke 
disposisjoner som vil omfattes. 
                                                
267 Skattedirektoratet (2016) s. 971 
268 Brudvik (2016) s. 49 
269 Zimmer (2016)  
270 Ot.prp.nr.16 (1991-92) punkt 4.2 underpkt. 5 s. 43 
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5 Kort om analogi og innskrenkende tolking i 
gjennomskjæringssaker  

 
5.1 Tolkingsmetoder  
Tross domstolenes frie tolkningsstil, bør gjennomskjæringsregelen utformes så klar og tydelig 
som mulig, jf. ovenfor. Domstolene kan tolke lovregler analogisk/utvidende eller innskren-
kende i tilfeller hvor lovgiver har brukt for snevre eller vie formuleringer og lignende, eller 
rett og slett ikke forutsett det aktuelle tilfelle (jf. pkt. 2.2 flg). Slike tolkingsmetoder skal i 
utgangspunktet anvendes varsomt, da det etter maktfordelingsprinsippet ikke er domstolen 
som skal utøve rettsskapende virksomhet, det er lovgivers (Stortingets) oppgave.271 Ved  
lovtolking er det mest hensiktsmessig å velge de tolkningsalternativer som er i best  
overensstemmelse med de grunnleggende rettsprinsippene.272 Det bidrar til konsekvent prakti-
sering av regelverket.273 
 
5.2 Rettspraksis om analogisk/utvidende anvendelse av ufordelaktige 

skatteregler 
Skatteretten som rettsområde åpner i utgangspunktet ikke for analogi eller utvidende tolking, 
på grunn av legalitetsprinsippet. Ifølge rettspraksis er det imidlertid ikke et absolutt forbud 
mot analogisk/utvidende lovtolking i skatteretten.274 Høyesterett sin rettskildebruk er ikke 
alltid like lett å tolke. I flere tilfeller benyttes det ulike metoder og rettskilder uten at de  
nevnes eksplisitt. Rt. 1977 s. 566 er illustrerende, selv om utvidende tolking ble nevnt  
uttrykkelig. En nå opphevet bestemmelse om skatteplikt ved salg av «aksjer» ble gitt  
tilsvarende anvendelse på tildelingsbevis.275  
 

«For meg er det ikke her spørsmål om å foreta noen utvidende tolkning av loven, men å 
anvende loven på en måte som gir sammenheng og konsekvens og helt ut dekkes av 
lovgrunnen.»276  

 
Dette hevdes å være en dristig tolking.277 Høyesterett fremstår tilbaketrukket ved å ikke presi-
sere om det ble anvendt utvidende tolking. Gjems-Onstad m.fl. mener det ville vært mer  
klargjørende å si at loven ble anvendt utvidende eller analogisk fordi resultatet hadde støtte i 

                                                
271 Banoun (2003) s. 87-88 sml. Grl. § 75 a 
272 Zimmer (2014) s. 50 
273 l.c. 
274 Gjems-Onstad (2015) s. 68 
275 l.c. 
276 Rt. 1977 s. 566 s. 569 
277 Gjems-Onstad (2015) s. 68 
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lovgrunn og hensynet til et konsekvent regelverk.278 Likevel ville ikke det fullt ut åpnet opp 
for adgang til analogisk eller utvidende anvendelse. For at rettsanvender skal kunne anvende 
skattebestemmelser analogisk må det foreligge sterke grunner jf. som nevnt ovenfor på s. 36 
og Rt. 1957 s. 929.279 I saken ble innfrielse ble likestilt med avhendelse. Se også Rt. 1987  
s. 269 (s. 282) for delvis analogisk anvendelse. 280 «Skatteloven [av 1911] § 45/39 tredje ledd» 
ble tolket ved å fordele de totale salgsutgifter, men likevel slik at inntekten ved kraft-
produksjonen ble holdt utenfor.281  
 
Sterke grunner kan for eksempel foreligge hvor rettskildebildet som «omkranser rettsanvende-
rens problem, gir et incitament til å analogisere».282 Oftest skjer dette ved at lovgiver gjennom 
forarbeidene legger til grunn at rettsområdet taler for analogi. Analogisk anvendelse bryter i 
slike tilfeller «i mindre grad enn vanlig med legalitets- og legitimitetskrav».283 Et eksempel er 
forarbeidene til gjeldsbrevloven.284 Det fremgikk av forarbeidene at reglene kunne «naturleg 
førast over ogso til krav som ikkje har form av gjeldsbrev».285 Lovens kap. 1 
(«Ålmenngjeldande reglar») og kap. 3 («Enkle gjeldsbrev») kunne derfor anvendes analogisk 
siden regelen ikke ble ansett uttømmende. NOU 2016: 5 legger til grunn at gjennomskjæ-
ringsinstituttet taler for analogi. Dermed er det mulig at de betenkeligheter som ellers  
foreligger ved analogi, ikke gjør seg gjeldende i like stor grad.286 NOU-ens uttalelser om  
behovet for analogisk anvendelse i gjennomskjæringstilfeller taler med dette i en viss grad i 
retning av at analogisk anvendelse ikke er i strid med klarhetskravet og legalitetsprinsippet.  
 
Lovteksten i andre aktuelle skatteregler som eventuelt skal tolkes analogisk/utvidende, vil 
isolert sett kun tjene som argument mot analogisk/utvidende anvendelse dersom alminnelig 
forståelse av lovteksten tilsier antitetisk tolking.287 Antitetisk tolking kjennetegnes ved at det 
er en motsetningsslutning.288 Et eksempel er sktl. § 5-2 første ledd, annet punktum. Et vilkår 
for beskatning av uttak fra enkeltpersonforetak er at «kostprisen helt eller delvis er kommet til 
fradrag» ved ligningen. Ordlyden innebærer at uttaksbeskatning ikke er aktuelt i tilfeller hvor 
kostprisen ikke «helt eller delvis er kommet til fradrag» ved ligningen.  

                                                
278 Gjems-Onstad (2015) s. 68 
279 Andenæs (2006) s. 227-228 
280 Gjems-Onstad (2015) s. 68 
281 Rt. 1987 s. 269 s. 282 
282 Askeland TfR (2004) s. 518 
283 l.c. 
284 l.c. 
285 Innst. O.VI. (1939) s. 3 
286 Askeland TfR (2004) s. 518 
287 Banoun (2003) s. 275  
288 Eckhoff (2001) s. 141 
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Banouns høyesterettsstudie viser tilfeller hvor Høyesterett har anvendt analogisk/utvidende 
tolkning. Tabellen gir en oversikt av Banouns funn. Kun fåtall saker i Banouns studie ble løst 
ved analogisk/utvidende tolkning isolert. Rt. 1957 s. 929, Rt. 1977 s. 566 og Rt. 1987 s. 269 
har også sin plass her, jf. ovenfor. Disse skrives også i tabellen.  
 
Høyesterettsavgjørelse: Analogisk/utvidende tolkning av: 
Rt. 1957 s. 929 «avhendelse» 
Rt. 1976 s. 1104 (Flood) «ytes barnetrygd for» 
Rt. 1977 s. 566 «aksjer» 
Rt. 1987 s. 269 «§ 45/39 tredje ledd» 
Rt. 1999 s. 946 (ABB) «opløst» 

 
Høyesterettspraksis viser at i visse tilfeller tillates analogisk anvendelse av skatteregler.  
Hensynet til legalitetsprinsippet og lovteksten har stått sentralt i en rekke gjennomskjærings-
saker som skattyter har vunnet.289 Alminnelige juridiske relevante perspektiver kan ha vært 
vektlagt i disse sakene.290 For eksempel hvilke konsekvenser en analogisk tolkning vil ha, og 
om analogien kan foretas uten å bryte med klarhetskravet. I det Høyesterett ikke har vært  
entydig er det vanskelig å tyde hvilken retningslinje rettspraksis gir. Det er derfor tvil om  
analogisk/utvidende tolkning av ufordelaktige skatteregler er legitimt. 
 
5.3 Rettspraksis om innskrenkende tolking av fordelaktige skatteregler 
I flere gjennomskjæringssaker har fradragsrett og andre fordelaktige rettigheter blitt nektet 
ved innskrenkende tolkning.291 Banoun har i sin undersøkelse av gjennomskjæringssaker sett 
at resultatet ofte er innskrenkende tolkning, men at Høyesterett i svært få tilfeller direkte  
påpeker at det er det som er gjort.292 Tilsvarende ved analogisk/utvidende tolkning i høyeste-
rettssaker. Det fremstår som om det skal en del til før Høyesterett eksplisitt uttrykker konkret 
de tolkingsmetodene som anvendes. I Rt. 2000 s. 1865 (Nygård) på s. 1870 uttrykker  
Høyesterett at ved gjennomskjæring vil ligningsmyndighetene kunne komme til «andre  
konsekvenser av disposisjonene enn det som normalt ville følge av skattelovgivningen».  
 
Normalt har ikke legalitetsprinsippet blitt anført i forbindelse med innskrenkende tolking av 
en begunstigende regel.293 Til tross for at resultatet i gjennomskjæringssaker etter den ulovfes-
tede normen ofte er innskrenkende i forhold til ordlyden, er det sjelden virkningene drøftes 
                                                
289 Banoun (2003) s. 275 
290 Askeland TfR (2004) s. 517 
291 Banoun (2003) s. 274 
292 l.c. 
293 l.c. 
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direkte.294 Tabellen nedenfor viser en oversikt av Banouns analyse av Høyesterettsdommer 
hvor domstolen tolket lovteksten innskrenkende:295  
 
Høyesterettsavgjørelse: Innskrenkende tolking av: 
Rt. 1925 s. 472 (Kallevig)  Avhendelsesbegrepet 
Rt. 1927 s. 386 (Bryn) Avhendelsesbegrepet 
Rt. 1928 s. 1158 (Egerberg) Fradrag for avtalemessig understøttelse  
Rt. 1970 s. 417 (Derros) Fradrag for avtalemessig understøttelse 
Rt. 1961 s. 1195 (Kollbjørg) Retten til fradrag (underskudds fusjoner) 
Rt. 1963 s. 478 (Siraco) Retten til fradrag (underskudds fusjoner) 
Rt. 1966 s. 1189 (Vestlandske Vassdrag) Retten til betinget skattefritak (salg av uvirk-

somme overskuddsselskaper) 
Rt. 1999 s. 946 (ABB) Retten til betinget skattefritak (salg av uvirk-

somme overskuddsselskaper) 
Rt. 2000 s. 1865 (Nygård) Retten til goodwill-avskrivninger 

 
Det er flere tilfeller av innskrenkende tolking isolert sett enn analogisk/utvidende tolking.  
 
De fleste gjennomskjæringssakene Banoun tok for seg inneholdt imidlertid både innskren-
kende og utvidende tolking, tross hensynet til lovteksten og legalitetsprinsippet kan tale mot 
en kombinasjon av analogisk/utvidende og innskrenkende tolking.296 Se tabell fra Banouns 
studie.297 
 
Høyesterettsavgjørelse: Analogisk/utvidende 

tolking av: 
Innskrenkende  
tolking av: 

Rt. 1921 s. 331 (Morgenavisen i  
Bergen), 
Rt. 1921 s. 462 (Skovveien),  
Rt. 1924 s. 435 (Heidenreichs dødsbo),  
Rt. 1926 s. 735 (Odden Dampsag),  
Rt. 1927 s. 1064 (Hannevig),  
Rt. 1927 s. 1078 (Nielsen-Vigeland) 

Reglene om virksom-
het og overdragelse  
av fast eiendom 

Reglene for aksjesalg 

Rt. 1971 s. 264 (Kielland),  Utbyttebestemmelsen Aksjesalgsbestemmelsen 

                                                
294 Banoun (2003) s. 274 
295 l.c. 
296 Eckhoff (2001) s. 135 
297 Banoun (2003) s. 275 



45 
 

Rt. 1976 s. 302 (Astrup),  
Rt. 1994 s. 912 (Hovda) 
Rt. 1978 s. 60 (Smestad),  
Rt. 1982 s. 789 (Torkildsen),  
Rt. 1994 s. 499 (Gokstad) 

Skattyters selgerstatus Andre skattyters selger-
status 

Rt. 1998 s. 1764 (Wisth & Finnøy), 
Rt. 1998 s. 1771 (Essem)  

Utvidet beskattet som 
eier/ utbytteberettiget 

Andres status som eier 
eller utbytteberettiget 

  
 
5.4 Betydningen av høyesterettspraksis 
Uklare lovbestemmelser minsker forutberegneligheten, og domstolene kan måtte overprøve 
det ligningsmyndighetene legger til grunn som riktig rettsanvendelse. En vag lovbestemmelse 
kan gi ligningsmyndigheten problemer med å fastslå gjeldende rett ved rettanvendelsen.298 En 
slik prosess koster både mye tid og penger, og er derfor ikke ønskelig å få mange tilfeller av.  
 
Gjems-Onstad fant i sin undersøkelse av skattesaker at Høyesterett uttrykkelig viste til  
lovbestemmelser i 97 % av sakene, forutberegnelighet i 10 % og legalitetsprinsippet i 2 %.299 
Det er betenkelig at legalitetsprinsippet ikke tas opp oftere.  
 
At Høyesterett har anvendt både analogisk/utvidende og innskrenkende tolking kan bety at en 
lovfesting av slike metoder kan være legitimt. Likevel er det vanskelig å si hva som er  
tilstrekkelig klar lovhjemmel og ikke. I rettspraksis og juridisk teori fremgår det at virkning-
ene av gjennomskjæring ofte er at andre bestemmelser blir anvendt utvidende og/eller  
innskrenkende.300 I likhet med Banoun sine funn, påpeker også Eckhoff at det er muligheter 
for å anvende innskrenkende og utvidende/analogisk tolking samtidig.301 Rettspraksis tilsier at 
tolkingsvilkårene er i samsvar med høyesteretts metode ved ulovfestet gjennomskjæring. 
 
I Høyesterett sin metode fremstår det ingen vesentlig tolkingsforskjell mellom spørsmål som 
gjelder skatteplikt (ufordelaktig regler) eller f.eks. fradragsrett (fordelaktige regler).302 For å si 
noe om terskelen er lik i de forskjellige sakene, eller om det har vært spesielle momenter i 
disse, kreves en omfattende analyse (dette faller utenfor oppgavens rammer).  
 

                                                
298 Hultqvist (2016) s. 742 
299 Se Gjems-Onstad (2001) s. 63 og s. 74 
300 Banoun (2003) s. 295 
301 Eckhoff (2001) s. 135-136 
302 Banoun (2003) s. 273 
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Selv om høyesterettspraksis taler for analogisk og innskrenkende tolking, er det usikkert om 
lovfesting av disse tolkingsmetodene ivaretar forutberegnelighet og rettssikkerhet i  
tilstrekkelig grad. En ting er at Høyesterett, som består av Norges dyktigste jurister, gjennom-
skjærer skatteomgåelser ved bruk av analogisk og/eller innskrenkende tolking. Et annet 
spørsmål er om ligningsfunksjonærene skal få tilsvarende beskatningsmyndighet. Det er stor 
mulighet for at lovfesting av analogisk anvendelse og innskrenkende tolking gir lignings-
funksjonærene for vid beskatningskompetanse sett i lys av Grl. § 75 a. Ligningsfunksjonære-
nes forståelse av disse metodene vil med stor sannsynlighet varierer betydelig. Dette er gode 
grunner for nærmere utredninger vedrørende spørsmålet om et ekspertorgan er nødvendig i 
tilknytning eventuell lovfesting av forslagets § 3 annet ledd.  
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6 Forholdet til internasjonale skatteavtaler 
 
Både den ulovfestede gjennomskjæringsregelen og utredningens forslag, får anvendelse for 
forhold som reguleres av skatteavtaler.303 Herunder også § 3 annet ledd.  
 
En skatteavtale er en folkerettslig avtale mellom to eller flere medlemsstater. Flesteparten av 
skatteavtalene Norge inngår baserer seg på standardavtalen Model Tax Convention on Income 
and on Capital, laget av the Organisation for Economic Co-operation and Development 
(OECD).304 Skatteavtalene kan likevel være svært ulike innholdsmessig. OECD er  
organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling. Skatteavtalene har som hensikt å 
unngå dobbeltbeskatning.305 
 
Problemstillingen i denne sammenheng er om, og eventuelt hvordan, skatteavtalene begrenser 
anvendelsen av en internrettslig gjennomskjæringsregel som gir adgang til analogisk  
anvendelse eller innskrenkende tolking.  
 
OECD sin holdning er at skatteavtalene normalt ikke hindrer anvendelse av internrettslige 
gjennomskjæringsregler.306 Zimmer uttrykker i utredningen at det ikke var nødvendig å gå 
videre inn på denne problemstillingen, fordi det er klart at gjeldende rett og regelen som  
foreslås i utredningen også gjelder «ved anvendelse av skatteavtalen, så langt skatteavtalene 
tillater det».307  
 
Ole Gjems-Onstad hevder at den ulovfestede gjennomskjæringsregelen er «strengere enn i 
mange andre land, og kan skape mye usikkerhet selv ved helt legitime transaksjoner».308 En 
usikker lovfestet norm vil også medføre usikkerhet om skattekonsekvensene. En lovfesting av 
§ 3 annet ledd kan jf. det tilsiktede anvendelsesområde, tilsi usikkerhet. Resultatet kan være at 
skattytere avstår fra å gjøre samfunnsmessige gunstige disposisjoner.309 For norsk økonomi er 
det ønskelig og positivt med internasjonale investeringer. At internasjonale aktører trekker seg 
ut er derfor meget negativt sett i et samfunnsøkonomisk perspektiv. Uforutsigbare regler kan 

                                                
303 NOU 2016: 5 s. 61 
304 Gjems-Onstad (2015) s. 928 
305 Sallander (2015) s. 27-28 
306 NOU 2016: 5 s. 61 Jf. OECDs kommentar 22.1 til art. 1 i mønsteravtalen. Zimmer kommenterer at «denne 

bestemmelsen ble tilføyd i 2003, og det er derfor (ytterligere) omstridt om og ev. i hvilken grad det syns-
punkt den gir uttrykk for, kan anvendes på eldre skatteavtaler.» 

307 NOU 2016: 5 s. 62 
308 Gjems-Onstad SR (2015) s. 16 
309 NOU 2016: 5 s. 65 
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med dette ha en negativ effekt på internasjonale selskapers motivasjon til å investere i  
prosjekter som omfattes av norsk skattejurisdiksjon. 
 
Eivind Furuseth deler dette synspunktet med Gjems-Onstad. Furuseths doktoravhandling  
fokuserer nettopp på forholdet mellom skatteavtaler og nasjonale gjennomskjæringsregler.310 
Til Aftenposten sa han i tilknytning avhandlingen at «Norges holdning har vært med på å  
skape en unødvendig usikkerhet som i det lange løp skader Norges omdømme blant  
utenlandske investorer som vurderer å investere i Norge. Et vanlig argument mot å investere i 
Norge er at det er liten forutberegnelighet i Norge. At Norge har uklare regler rundt  
anvendelsen av gjennomskjæringsregler er definitivt med på å styrke dette inntrykket.»311 Den 
svake forutberegneligheten og de uklare reglene det siktes til, kan ha betydning i forhold til § 
3 annet ledd og om denne bidrar til å sette skattyter i en usikker rettsstilling.  
 
Det fremgår nokså klart av NOU 2016: 5 § 3 første ledd at § 3 annet ledd kun er anvendelig i 
omgåelsessaker. Forutsetningen er at vilkårene for omgåelse er oppfylt, jf. § 2. Hvilke  
vurderinger som skal til for at disposisjonen anses som omgåelse og om disse vilkårene svek-
ker skattyters forutberegnelighet, faller utenfor avhandlingens tema. Hvilke virkninger som 
kan være anvendelige på omgåelse, gir lovteksten en vid indikasjon på. Disse kan være mange 
og forskjellige jf. ordlyden i § 3 første og annet ledd.  
 
Ved tolkning av skatteavtaler skal de tolkningsprinsippene som anvendes på folkerettslige 
traktater legges til grunn, jf. Rt. 1994 s. 752 (Alphawell) og Rt. 2011 s. 1581 (Dell).312 Det 
tradisjonelle hovedperspektivet vedrørende hjemmel for inngrep gjelder på skatteretten.313 
«Internasjonale rettskildefaktorer gir ikke selv hjemmel for skattlegging, men de kan inn-
snevre norske myndigheters adgang til å beskatte.»314 Ved anvendelsen av internasjonale 
dobbeltbeskatningsavtaler gjelder det som internasjonalt kalles «the golden rule», dvs. at  
avtalene «som utgangspunkt lemper men ikke skjerper beskatning».315 Det betyr at skatte-
myndighetene i Norge ikke kan bruke såkalte gjennomskjæringsregler for å sette til side en 
skatteavtale og kreve høyere skatt enn det som fremgår av skatteavtalen. Advokatforeningen 
og Deloitte støtter dette prinsippet. Dersom konflikt inntreffer, må gjennomskjæringsregelen 
stå tilbake for folkerettslige forpliktelser. Derfor er eventuell konflikt mellom den norske 

                                                
310 Furuseth (2016) "The Relationship between Domestic Anti-Avoidance Rules and Tax Treaties." 
311 Østgårdsgjelten Aftenposten (2016) 
312 Gjems-Onstad (2015) s. 930 
313 ibid s. 931 
314 l.c. 
315 l.c. 
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gjennomskjæringsregelen og skatteavtaler, EØS-loven eller menneskerettsloven mindre pro-
blematisk. Den norske regelen må vike.316  
 
Furuseth hevder imidlertid at det finnes ett unntak fra dette prinsippet. Dersom adgang til å 
anvende gjennomskjæringsregelen er uttrykkelig bestemt i skatteavtalen med formål om  
å motvirke uønsket skatteplanlegging, har nasjonale myndigheter rett til å bruke  
gjennomskjæringsregelen.317 Furuseth anser dette som en trend, og viser til for eksempel  
Norges avtale med Tyskland.318  
 
5. oktober 2015 la G20-landene og OECD frem anbefalinger i Base Erosion and Profit  
Shifting prosjektet (BEPS-prosjektet) som skal motvirke uønsket skatteplanlegging blant  
annet ved å utnytte skatteavtaler. Action 6 i BEPS-prosjektet gjelder utnyttelse av skatte-
avtaler (kjent som «treaty shopping»).319 I nye retningslinjer fra OECD fremgår det at skatte-
avtalene setter begrensning på Norges mulighet til å anvende den ulovfestede gjennomskjæ-
ringsnormen.320 Furuseth kritiserer FIN for at de ikke har fulgt opp denne retningslinjen, ved 
blant annet å presisere hvilken betydning dette har for Norge, i tilknytning de land vi har 
inngått skatteavtaler med og skattyterne forøvrig.321 Skattemyndighetene må på bakgrunn av 
dette være tilbakeholden med gjennomskjæring av utenlandske selskaper som foretar disposi-
sjoner i Norge. Disse retningslinjene styrker skattyters forutberegnelighet.   
 
Statssekretær Jørgen Næsje bestrider Furuseths uttalelse i samme artikkel.322 «Et av punktene 
er at det skal bli en minstestandard i skatteavtaler at de inneholder bestemmelser som skal 
hindre omgåelse av skatteregler ved å misbruke skatteavtaler. Norge vil slutte seg til en multi-
lateral folkerettslig avtale som skal gjennomføre dette».323 Denne avtalen vil følge av BEPS 
Action 15.324 Her ble det redegjort for hvordan endring av skatteavtalene kan skje samlet 
gjennom én multilateral avtale. Rapporten konkluderer med at dette både er en ønskelig og 
gjennomførbar løsning. 325 «Den multilaterale traktaten vil gjøre det mulig for de deltakende  

                                                
316 Advokatforeningen (2016) s. 8 
317 Østgårdsgjelten Aftenposten (2016) 
318 l.c. 
319 OECD (2015a) s. 3-4 
320 l.c. 
321 Østgårdsgjelten Aftenposten (2016) 
322 l.c. 
323 l.c. 
324 OECD (2015b) 
325 l.c. 
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statene (for øyeblikket over 90 stater, inkludert Norge) å gjøre endringer i alle sine skatte-
avtaler med andre deltakende stater ved inngåelse av den nye traktaten.»326  
 
OECD har klargjort traktaten (publisert 24. november 2016).327 Multilateral Convention to 
Implement Tax Treaty Related Measures to Prevent BEPS (MLI) blir åpnet for undertegning 
juni 2017.328 Skatteavtaleendringene vil tre i kraft i løpet av kort tid etter signering.329  
  
Dersom en skatteavtale begrenser anvendelsen av § 3 annet ledd, må bestemmelsen vurderes 
opp mot skatteavtalens innhold og tolkningen av denne. Det må også tas stilling til om skatte-
avtalen innsnevrer beskatningsmyndigheten i det aktuelle tilfellet. En videre drøftelse av disse 
problemstillingene er for omfattende her. Det er imidlertid mulig at NOU 2016: 5 har avfeid 
internasjonale problemstillinger på noe tynt grunnlag.  
 

                                                
326 Deloitte (2015) s. 9 
327 OECD (2016) 
328 l.c. 
329 Deloitte (2015) s. 9 
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7 Oppsummering og konklusjon 
 

7.1 Oppsummering 
§ 3 annet ledd kan omtales som en sikkerhetsventil som er ment å omfavne tilfeller som faller 
utenfor hovedregelen som er å legge til grunn det rekarakteriserte rettsforholdet. Med sikker-
hetsventil menes at skattemyndighetene alltid vil kunne skattlegge en disposisjon de anser 
som omgåelse. Anvendelsen av § 3 annet ledd forutsetter at vilkårene i forslagets § 2 er opp-
fylt. Denne begrensningen innebærer at lovteksten kun hjemler analogi og innskrenkende  
tolking i omgåelsessaker. I tillegg skal begrensningen i § 3 tredje ledd til en viss grad sikre at 
§ 3 annet ledd ikke blir anvendt i større utstrekning enn «nødvendig». Tanken bak lov-
forslaget ser ut til å ha vært å formulere en lovtekst som på – nesten – ingen måter avskjærer 
den gjennomskjæringskompetanse skattemyndighetene tillegges. Formålet med lovfesting bør 
være å ivareta denne kompetansen, slike at uforutsette og kreative disposisjoner som kan falle 
utenfor lovens kjerneområde kan gjennomskjæres. På denne måten kan lignende tilfeller be-
handles likt selv om lovgiver ikke har forutsett det konkrete tilfelle, jf. likhetsprinsippet.  
 
Likhetsprinsippet – rettferdig behandling av like tilfeller – står sterkt. Behovet for å kunne 
gjennomskjære alle former for skatteomgåelse er derfor viktig. Askeland påpeker at analogien 
nettopp kan være årsaken til at det som rettslig sett er likt, vil behandles likt og få like  
rettsvirkninger. Analogien blir «et middel til å plassere et rettsfaktum på riktig plass i en kon-
sistent, langt på vei heldekkende system av rettsregler».330 Rettferdig lovgivning kan derfor 
åpne for analogi og innskrenkende tolking. 
 
En annen viktig side av § 3 annet ledd er at ligningsmyndighetene skal kunne fange opp alle 
fremtidige omgåelsestilfeller. Gjennomskjæringsinstituttets behov for en dynamisk regel taler 
for liberal tolkning av skatteregler i omgåelsestilfeller. Utredningens § 3 annet ledd tar ifølge 
punkt 10.7 sikte på «relativt få tilfeller».331 Hvilke tilfeller det er snakk om er umulig å fore-
stille seg, selv lovgiver har vært tilbakeholden.332 Den ulovfestede gjennomskjæringsnormen 
har karakter av at Høyesterett har mulighet til å utvikle den videre. For å ivareta denne dyna-
mikken ved lovfesting må kanskje regelen utformes med vage og upresise vilkår. 
 
Ved at loven gis dynamisk karakter, vil dette sikre myndighetenes adgang til å skattlegge  
disposisjoner i samsvar med formålet til gjennomskjæringsinstituttet. I tillegg kan det mot-
virke behovet for lovfesting av spesielle gjennomskjæringsregler, også omtalt som SAARs 
                                                
330 Askeland TfR (2004) s. 500 
331 NOU 2016: 5 s. 115 
332 Zimmer har imidlertid fremhevet tilfeller fra Høyesterett hvor det var vanskelig å rekarakterisere disposisjo-

nen. Se s. 9 ovenfor samt NOU 2016: 5 s. 77-78 
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(Special Anti-Avoidance Rules).333 USAs gjennomskjærinsgsinstitutt er et eksempel på et 
system som er gjennomsyret av ulike spesialregler som danner et komplekst og uoversiktlig 
skattleggingssystem.334 Det bør være et mål å unngå en slik type lovgivning. 
 
I Advokatforeningens høringsuttalelse anføres det at analogisk anvendelse av skatteregler vil 
være i strid med legalitetsprinsippet, og at sterke rettssikkerhetshensyn tilsier at dette ikke bør 
innføres.335 Advokatforeningen har ikke utdypet kritikken, men det er nærliggende at de sikter 
til at lovteksten ikke anviser rettsanvendelsen presist nok. Tilsvarende kan også sies å gjelde 
innskrenkende tolkning. Hensynet til forutberegnelighet og konsis utforming av lovtekster står 
sterkt spesielt i skatteretten, jf. legalitetsprinsippet. Det innebærer at analogi og innskrenkende 
tolkning er uegnet.336  
 
Det kommer frem i NOU-en punkt 7.2 at det er flere rettspolitiske hensyn å ivareta, blant  
annet hensynet til skattesystemets effektivitet. Det uttrykkes tydelig i utredningen at en  
generell gjennomskjæringsregel etter sakens natur ikke kan være helt presis, nettopp fordi et 
hovedformål er å fange opp fremtidige skatteplanleggingsopplegg.337 Dette tilsier at formålet 
ønsker å sikre både retts- og forvaltningseffektivitet. Dersom effektivitetshensyn skal vernes, 
må det muligens skje på en viss bekostning av rettssikkerheten.338  
 
Siden skatteretten gjennom § 3 annet ledd blir mindre forutberegnelig kan lovfesting føre til at 
internasjonale selskaper trekker seg ut av Norge både med frykt om dobbeltbeskatning og den 
usikre rettsstillingen de får. Hvilke selskap vil vel risikere gjennomskjæring i Norge når de 
kan investere i andre land? Denne problemstillingen kan muligens avhjelpes noe med MLI.   
 
Lovteksten i andre aktuelle skatteregler kan i seg selv være argument mot liberal tolkning. Se 
pkt. 5.2. Dette gjelder ikke nødvendigvis alle skatteregler, men antakeligvis de fleste. Brudvik 
hevder det er kjent at skattelover som alminnelig regel ikke kan tolkes utvidende eller  
analogisk.339 Advokatforeningen uttrykker i likhet med Brudvik at: 
 

                                                
333 Se Furuseth (2016) om forholdet til SAAR 
334 Banoun (2003) s. 21 flg. og Zimmer (2014) s. 80 flg 
335 Advokatforeningen (2016) s. 3 pkt. 3.2 og s. 20 pkt. 7.3.3 
336 Askeland TfR (2004) s. 517 
337 NOU 2016: 5 s. 65 
338 Rosander (2007) s. 84 
339 Brudvik (2016) s. 61, se også Utv. 1968 s.755 
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«Skatt skal ha klar hjemmel i lov, og analogisk anvendelse av hjemmel for beskatning 
som gjelder andre disposisjoner enn det som er aktuelt, vil representere brudd på grunn-
leggende prinsipper.»340  

 
Videre tilsier hensynet til rettssikkerhet at det ved lovfesting av analogisk anvendelse av ufor-
delaktige skatteregler burde innføres særskilte saksbehandlingsregler eller instrukser. Det 
samme vil gjelde innskrenkede tolkning av fordelaktige skatteregler. Økonomisk sett kan  
nektelse av skattemessig fradrag være like byrdefullt, som påleggelse av en skatteforpliktelse. 
Det er problematisk at ligningsfunksjonærenes beskatningskompetanse kan komme til å  
overskride det Stortinget i utgangspunktet la til grunn ved vedtakelsen av de øvrige skatte-
reglene, jf. Grl. § 75. At det ikke er foreslått å innføre noen særskilte saksbehandlingsregler er 
derfor betenkelig. Et særskilt kompetent organ, slik de har i Sverige, pluss ytterligere lov-
forarbeider og utredninger, kan kanskje avhjelpe noen av betenkelighetene ovenfor. 
 
Det er tydelig at lovgiver ønsker både innskrenkende og analogisk anvendelse vedrørende 
virkninger av gjennomskjæring i unntakstilfellene. At domstolen tidligere har gjort dette i 
gjennomskjæringssaker tilsier på den ene siden at det styrker lovgivers formål. Likevel må det 
legges til grunn at Høyesterett er et ekspertorgan i motsetning til ligningsfunksjonærene. Det 
kan bli utfordrende for ligningsmyndighetene å anvende § 3 annet ledd konsekvent siden  
regelen tillegger funksjonærene ved skattekontorene et utfordrende skjønn, på et svært vidt 
anvendelsesområde. I verste fall kan dette medføre inkonsekvent ligningspraksis. Med skatte-
kontorene som lovanvendere i første omgang, kan «analogisk» og «innskrenkende» tolking 
også medføre større antall tvister, og flere rettssaker i det gjennomskjæringssaker ofte  
omhandler store kompliserte disposisjoner med høye summer. Den nåværende utformingen av 
regelen kan derfor få en mer negativ samfunnsøkonomisk virkning enn tiltenkt. Noe som  
naturligvis er lite ønskelig.  
 
7.2 Hvordan bør virkningene av gjennomskjæring reguleres de lege 

ferenda? 
Utformingen av lovforslaget, er som avhandlingen gjenspeiler, et omdiskutert og utfordrende 
tema. På den ene siden er det et klart behov for å lovfeste en vid regel, som kan være anven-
delig i mange år fremover. Likevel står legalitetsprinsippet og hensynet om skattyternes  
rettssikkerhet så sterkt at dette uansett er problematisk. Hvordan disse hensynene skal avveies 
avhenger som ellers i juridisk sammenheng, av hvilket perspektiv et hensyn ses i fra. I en  
demokratisk stat som Norge er legalitetsprinsippet og rettssikkerhet så viktig at dette ikke bør 

                                                
340 Advokatforeningen (2016) s. 20  
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skyves til side. Dette isolert, tilsier at gjennomskjæringsregelens ordlyd bør endres fra det som 
fremgår av NOU 2016: 5.  
 
Lovfesting av både vilkårs- og virkningssiden av gjennomskjæring burde tilpasses den dyna-
miske utviklingen som skatteretten som rettsdisiplin er gjenstand for. De lege ferenda vil det 
være vanskelig å uttrykke noe mer spesifikt enn at lovarbeidet må ha som formål å komme 
frem til en lovbestemmelse som «balanserer hensynene til effektivitet, forutberegnelighet, 
rettssikkerhet og riktig og konsekvent ligningsbehandling på en tilfredsstillende måte.»341  
 
Ved lovfesting av gjennomskjæringsregelen, bør betenkelighetene i tilknytning § 3 annet ledd 
vies mer plass i kommende lovarbeider. Slik at anvendelsesområdet og tungtveiende hensyn 
for en slik lovfesting blir grundigere behandlet. Lovgiver og rettsanvendere kan da si at  
gjennomskjæringsregelen – etter nøye vurdering av ulike grunnleggende hensyn – er et legi-
timt unntak fra legalitetsprinsippet.  
 
7.3 Konklusjon 
Det er med dette flere gode hensyn for og mot lovfesting av utredningens § 3 annet ledd. Ved 
vurderinger av ett og ett hensyn, er det noenlunde enkelt å trekke slutninger. Det blir klart mer 
komplisert i det flere hensyn trekkes inn i vurderingen. Hva som veier tyngst av de for-
skjellige hensynene er ikke åpenbart. Det er en klar front mellom likhetsprinsippet og legali-
tetsprinsippet, som begge har grunnlovsrang. Skattyters forutberegnelighet og rettssikkerhet 
sammen med legalitetsprinsippet veier sannsynligvis tyngst, slik at det er uheldig å lovfeste § 
3 annet ledd, uten grundigere utredninger av konstitusjonelle betenkeligheter.  
 
Dersom bestemmelsen blir lovfestet, vil den med dagens utforming bli ansett som et unntak 
fra legalitetsprinsippet i henhold til de hensyn som taler for utvidende og innskrenkede tol-
king.342 Dette er tilfelle i svensk rett hvor det hevdes at det skatterettslige legalitetsprinsippet 
har gjort et unntak for Skatteflyktslagen i det den «... repræsenterer en lovbestemt fravigelse 
af legalitetskravet.»343  
 
Sett i lys av dette kan det være uheldig å lovfeste både «analogisk anvendelse» av  
ufordelaktige skatteregler og «innskrenkende tolkning» av fordelaktige skatteregler. 

                                                
341 Nipedal (2012) s. 28 
342 Hultqvist (1995) s. 416 
343 Pedersen (1991) s. 197 
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