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1 Innledning 

 

 

1.1 Tema  

 

Det overordnede temaet for denne avhandlingen er skatt og digitalisering. Temaet har sin 

bakgrunn i den pågående nasjonale og internasjonale skattedebatten, der spørsmålet er om det 

er behov for å tilpasse dagens internasjonale skatteregler som følge av økt digitalisering.  

 

Teknologisk utvikling og en nærmest global tilgang til internett har ikke bare endret samfun-

net, men også måten nasjonal og internasjonal virksomhet utøves på. Et sentralt trekk er at 

utenlandske og flernasjonale selskaper i økende grad kan tjene store inntekter i andre staters 

markeder uten behov for å være fysisk tilstede der, ved utelukkende å drive omsetning over 

internett. Et annet særtrekk er at det har oppstått rene digitale varer og tjenester. 

 

Et sentralt spørsmål i den nasjonale og internasjonale skattedebatten er om statene som utgjør 

markeder for slik digital omsetning bør ha rett til å skattlegge deler av inntektene fra slik om-

setning, der salgene foregår fra utlandet. I denne avhandlingen undersøkes om slik beskat-

ningsrett følger av skattereglene de lege lata og hvorvidt slik beskatningsrett bør innføres de 

lege ferenda.  

 

1.2 Problemstillinger og oppbygging 

 

Hovedformålet med denne avhandlingen er å undersøke utfordringene som oppstår ved an-

vendelsen av gjeldende norske og internasjonale skatteregler der Norge er markedsstat for ren 

digital virksomhet. Det tas utgangspunkt i et utenlandsk selskap som selger digitale annonse-

plasser i det norske markedet over internett. Hovedtrekk ved forretningsmodellen beskrives i 

pkt. 1.5.  

 

Den overordnede problemstillingen i kapittel 2 og 3 er om et utenlandsk selskap er skatteplik-

tig til Norge for digitalt annonsesalg rettet mot det norske markedet etter gjeldende rett. Allo-

keringsspørsmål og konsernforhold berøres ikke.  

 

Avhandlingens andre problemstilling (kapittel 4) handler om den internasjonale skattedebat-

ten. Det gjøres en analyse av diskusjonen om markedsstaters beskatningsrett bør utvides de 

lege ferenda. Jeg viser gjennom eksempler hvordan argumentasjonen på ulike måter relaterer 

seg til kildeprinsippet og prinsippet om økonomisk tilknytning som ligger til grunn for forde-

lingen av beskatningsrett mellom stater. 
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Avslutningsvis pekes det kort på de nyeste utviklingene i det internasjonale arbeidet med skatt 

og digitalisering, særlig de nylig fremlagte direktivforslagene i EU. Jeg vil vise at det er to 

tendenser; en internasjonal løsning i form av et digitalt fast driftssted og en nasjonal løsning i 

form av en omsetningsavgift på visse digitale tjenester. Regelforslagene analyseres ikke.  

 

1.3 Rettslige utgangspunkter 

 

Med utenlandsk selskap menes et selskap som er et selvstendig skattesubjekt etter Lov 26. 

mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (sktl.) § 2-2 (1) bokstav a, som ikke er 

«hjemmehørende» i Norge etter § 2-2 (1).  

 

Norsk hjemmel for å skattlegge utenlandske selskapers virksomhetsinntekter følger av sktl. § 

2-3 (1) bokstav b om begrenset skatteplikt, som fastslår at selskaper som ikke er hjemmehø-

rende i Norge «plikter å svare skatt av … inntekt av virksomhet som vedkommende utøver 

eller deltar i og som drives her eller bestyres herfra …».  

 

Spørsmålet om digitalt annonsesalg rettet mot Norge er begrenset skattepliktig til Norge etter 

sktl. § 2-3 (1) b behandles i kapittel 2, der hovedvekten ligger på virksomhetsbegrepet og om 

virksomhet «drives her».  

 

Dersom et utenlandsk selskap er begrenset skattepliktig til Norge og samtidig skattepliktig til 

sin hjemstat for samme inntekt oppstår juridisk dobbeltbeskatning.1 For å avverge slik dob-

beltbeskatning har Norge inngått en rekke bilaterale skatteavtaler med andre land. Skatteavta-

lene avgjør hvilken stat som gis beskatningsrett for ulike inntektstyper, og dermed hvilken stat 

som gir avkall på sin beskatningsrett. 

 

Skatteavtaler er folkerettslige traktater, og gjennomføres i norsk rett med hjemmel i dobbelt-

beskatningsavtaleloven2 § 1(1). De får da samme trinnhøyde som norsk lov, jf. Rt. 1994 s. 

132 Uncle John.3 

 

Der er et allment prinsipp at skatteavtaler bare kan lempe på den beskatningsrett som følger 

av den norske skatteloven (intern rett). Bestemmelser i skatteavtalene kan ikke utgjøre selv-

stendig hjemmel for skatteplikt dersom skatteplikt ikke følger av intern rett.4 Der det forelig-

                                                 
1 Zimmer (2017) s. 30,32 
2 Lov 28. Juli 1949 nr. 15 om adgang for Kongen til å inngå overenskomster med fremmede stater til 

forebyggelse av dobbeltbeskatning mv. 
3 Rt. 1994 s. 132 på s.136-137. 
4 Zimmer (2017) s. 65, Naas (2017) s. 82-83, Skaar (2006) s. 45. 
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ger skatteavtale må skatteplikt for et utenlandsk selskap derfor både følge av internretten og 

av den aktuelle skatteavtalen. 

 

De fleste av Norges skatteavtaler er utformet etter OECDs mønsteravtale.5 Avhandlingen tar 

derfor utgangspunkt i mønsteravtalen.6  

 

Mønsteravtalens bestemmelse om virksomhetsinntekter følger av OECD art. 7 (1) der hoved-

regelen er hjemstatsbeskatning. Unntak gjelder der « the enterprise carries on business in the 

other Contracting State through a permanent establishment situated therein».  

«Permanent establishment» (fast driftssted) er definert i OECD art 5.  

 

Spørsmålet om digitalt annonsesalg oppfyller vilkårene for fast driftssted, jf. OECD art 7(1), 

jf. art 5 behandles i kapittel 3, der det særlig gjøres en grundig analyse av servere som fast 

driftssted. 

 

1.4 Særtrekk ved rettskildebildet 

1.4.1 Skatteloven § 2-3 (1) b 

 

Skatteplikt er et offentlig inngrep overfor private, og legalitetsprinsippet gjelder derfor på 

skatterettens område.7 Legalitetsprinsippet trekkes inn som tolkningsprinsipp i analysen av 

sktl. § 2-3 (1) b, der det nærmere innholdet i legalitetsprinsippet vil fremgå.  

 

Skatteloven av 1999 er hovedsakelig en teknisk fornyelse og videreføring av den tidligere 

skatteloven av 1911 (1911-loven).8 Sktl. § 2-3 (1) b er en videreføring av den likelydende 

bestemmelsen i 1911-loven § 15 (1) bokstav c.9 Det var opprinnelig to likelydende bestem-

melser i byskatteloven av 1911 § 10 (1) c og landskatteloven av 1911 § 15 (1) c.10 

 

Rettspraksis knyttet til de tidligere bestemmelsene er derfor relevant ved tolkningen av dagens 

bestemmelse, og de egentlige forarbeidene til § 2-3 (1) b er de opprinnelige forarbeidene til 

1911-lovene. 

 

                                                 
5 Zimmer (2017) s. 60, Naas (2017) s. 80. 
6 OECD Model Tax Convention on Income and on Capital (2017). 
7 Zimmer (2014) s. 49. 
8 Ot. prp. nr. 86 (1997-1998) s. 1, Zimmer (2014) s. 50. 
9 Ot. prp. nr. 86 (1997-1998) s. 34. 
10 Ajer (1979) s. XIII. 
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Drivervilkåret i dagens bestemmelse er kun omtalt i Ot. prp. nr. 5 (1909), og særlig i lovutkas-

tet i skattelovkomiteens innstilling av 1904.11 Det er derfor disse opprinnelige forarbeidene 

som er av interesse for tolkningen av drivervilkåret.  

 

Et særlig spørsmål er betydningen av skatteavtaler og OECD-materiale ved tolkningen av 

norsk internrett. Dette spørsmålet behandles i analysen av internretten der det er aktuelt.  

 

1.4.2 Skatteavtalene og OECDs mønsteravtale med kommentarer 

 

Selv om inkorporerte skatteavtaler får trinnhøyde som norsk lov, er de folkerettslige traktater.  

Skatteavtaler skal derfor tolkes i samsvar med de folkerettslige regler om traktattolkning som 

er nedfelt Wienkonvensjonen om traktatretten av 1963, jf. for eksempel Rt. 1994 s. 752 

Alphawell12, Rt.2008 s. 577 Sølvik,13 og Rt. 2011 s. 1581 Dell.14  

 

OECDs mønsteravtale er ikke en traktat, men en modell for utforming av skatteavtaler. Den er 

ikke bindende for medlemsstatene i OECD, men det er anbefalt å følge denne ved utfor-

mingen av skatteavtalene. I praksis følges den regelmessig blant medlemmer, men også ofte 

blant ikke-medlemmer.15  

 

Etter Wien-konvensjonen art. 31 (1) er utgangspunktet et objektivt tolkningsprinsipp, der det 

tas utgangspunkt i «the ordinary meaning» av bestemmelsens ordlyd, tolket i lys av dens 

«context and …its object and purpose». Ordlyden må forstås i sin kontekst, samtidig som det i 

art. 31 (4) åpnes for en «special meaning» som er etablert mellom partene. Spesiell betydning 

finnes blant annet i skatteavtalenes egne definisjoner, for eksempel definisjonen av fast drifts-

sted i OECD art. 5 og andre begrep i OECD art. 3. Artikkel 3 inneholder også egne tolknings-

regler som er lex specialis,16 og benyttes i avhandlingen der de er relevante.  

 

Et særlig spørsmål er hvilken status OECDs kommentarer har i Wien-konvensjonens sys-

tem.17 Kommentarene utarbeides av OECD, og er ment å gi veiledning for tolkningen, og sik-

                                                 
11  Se skattelovkomiteens innstilling av 1904 s. 167-179, hvor de aktuelle bestemmelsene ble foreslått inntatt i 

landsskatteloven  § 49 (1) c og byskatteloven § 33 (1) c.  Ot. prp. nr. 5 (1909) s. 37-38 bygger på komiteens 

utkast og ordlyd uten særlige merknader.  
12 Rt. 1994 s. 752 på  s. 762 
13 Rt. 2008 s. 577Avsnitt 46 
14 Rt. 2011 s. 1581 Avsnitt 41 
15 Skaar (2006) s. 57. 
16 Naas (2017) s. 92-93. 
17 Skaar (2006) s. 58, Zimmer (2017) s. 84, Naas (2017) s. 95. 
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re en mest mulig omforent tolkning av skatteavtalene basert på mønsteravtalen.18  Uavhengig 

av om de kan anses som en del av «the ordinary meaning», «special meaning», «context» eller 

noe annet, er det klart at kommentarene i praksis tillegges betydelig vekt der skatteavtalen 

bygger på modellavtalens ordlyd.19  

 

Tolkningen av fast driftsstedsregelen i mønsteravtalen vil i denne avhandlingen foruten ordly-

den, hovedsakelig bygge på kommentarene. Modellavtalen ble revidert i 2017, og betydning-

en av dette vil trekkes frem der det er relevant.  

 

Det pekes også på tilfeller der det kan forekomme ulik praktisering i skatteavtalene mellom 

stater, særlig der det er inntatt observasjoner og posisjoner. Videre vises det til noe praksis i 

andre land som illustrasjon, da det ikke er mulig å gjøre en grundig undersøkelse av eventuell 

statspraksis. Norsk rettspraksis trekkes også inn. 

 

1.5 Hovedtrekk ved digitalt annonsesalg 

Den digitale forretningsmodellen som vurderes i denne avhandlingen er hentet fra OECDs 

rapport «Tax Challenges Arising From Digitalisation – Interim Report 2018», kalt «value 

network: Social network supported by advertising revenue».20 Det mest kjente eksempelet på 

en slik forretningsmodell er Facebook.21 I avhandlingen omtales denne modellen som digitalt 

annonsesalg. Hovedtrekkene er som følger: 

 

1. Selskapet utvikler en digital plattform gjennom store investeringer i blant annet ma-

skinvare (hardware) og programvare (software), utvikling av algoritmer eller kunstig 

intelligens som kan analysere store mengder data, webdesign og servere. God server-

kapasitet er viktig for å kunne håndtere stor trafikk på den digitale plattformen. 

 

2. Selskapet beskytter sin intellektuelle eiendomsrett, som for eksempel teknologier, va-

remerker, domenenavn, oppfinnelser mv.   

 

3. Den digitale plattformen er en flersidig plattform, ved at den på en side har en stor 

brukergruppe og på den andre har en stor kundegruppe i form av annonsører. Den er 

flersidig fordi det kan være brukere og annonsører i en rekke land. 

 

                                                 
18 Skaar (2006) s. 58.  
19 Naas (2017) s. 97, Skaar (2006) s. 61-62, Zimmer (2017) s. 84-85. 
20 OECD (2018) s. 44-51. 
21 https://www.facebook.com/business/learn/facebook-ads-basics  

https://www.facebook.com/business/learn/facebook-ads-basics
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4. Selskapet tilbyr plattformen som en tjeneste til brukere uten å ta betaling, men mottar 

store mengder personlig data fra brukerne når de anvender plattformen (brukerne ak-

septerer for eksempel brukervilkår, som innebærer at data samles fra dem). Jo flere 

brukere som knytter seg til nettverket og til hverandre i nettverket, danner interesse-

grupper, liker og deler nyhetssaker, sjekker inn på arrangementer og lignende, desto 

mer detaljert data blir tilgjengelig for selskapet. 

  

5. Til den andre gruppen, annonsørene, selger selskapet annonseplasser på den digitale 

plattformen målrettet mot ulike brukere av plattformen. Plasseringen av annonsene 

kan baseres på geografi, interesser, alder, kjønn mv. For eksempel kan et meglerfirma 

rette sine annonser mot brukere som ofte beveger seg i nærheten av meglerkontoret.  

 

6. Hovedformålet med den digitale plattformen er på en side å trekke til seg flere brukere 

og stimulere til aktiv bruk av plattformen og deling av brukerprodusert innhold, for å 

motta store mengder brukerdata. På den annen side er formålet å tiltrekke seg annon-

sører gjennom å bruke sofistikerte algoritmer til å analysere brukerdata for avdekke 

brukeres interesser og karakter, og dermed kunne skape så målrettede annonser som 

mulig. Brukergruppene er av verdi for selskapet fordi de danner grunnlaget for å til-

trekke seg annonsørene. 

 

7. Selskapets totale overskudd består hovedsakelig av annonseinntekter.  

 

 

8. Kontrakter med annonsører og brukere (brukevilkår), betaling og levering av tjenesten 

foregår digitalt over internett (ofte automatisk eller med lite behov for fysiske perso-

ner).  

 

 

2 Gjeldende rett etter internretten 

2.1 Begrenset skatteplikt 

 

Det første spørsmålet er i hvilken grad et utenlandsk selskap som selger digitale annonseplas-

ser i det norske markedet over internett er skattepliktig til Norge. 

Hjemmel for å skattlegge utlendingers virksomhetsinntekter følger av sktl. § 2-3 (1) b om 

begrenset skatteplikt. 

Bestemmelsen fastslår at «selskaper» som ikke er hjemmehørende i Norge etter sktl. § 2-2 

«plikter å svare skatt av … inntekt av virksomhet som vedkommende utøver eller deltar i og 

som drives her eller bestyres herfra …». 
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Skatteplikten er begrenset i den forstand at kun inntekt fra virksomhet med en nærmere til-

knytning til Norge kan skattlegges her. Bestemmelsen bygger på et kildeprinsipp, og formålet 

med bestemmelsen er «at inntekt fra og formue knyttet til norsk kilde skal skattlegges her.»22 

Bestemmelsen angir dermed vilkårene for når et utenlandsk selskaps virksomhetsinntekter 

skriver seg fra kilder i Norge. 

Bestemmelsen oppstiller tre hovedvilkår for skatteplikt. For det første må det foreligge «virk-

somhet».  Hvorvidt digitalt annonsesalg over internett utgjør «virksomhet» i bestemmelsens 

forstand behandles i punkt 2.2. 

For det andre må det foreligge en tilknytning mellom det utenlandske selskapet og virksomhe-

ten, ved at selskapet «utøver eller deltar i» virksomheten. Alternativet «deltar i» er først og 

fremst aktuelt der selskapet er deltaker i et deltakerlignet selskap som er hjemmehørende i 

Norge, jf. for eksempel Rt. 2015 s.1560 Odfjell, der den utenlandske skattyteren var deltaker i 

et norsk kommandittselskap, som ikke er tilfellet ved digitale annonsesalg direkte over inter-

nett. «Utøver» behandles kort i pkt. 2.3. 

For det tredje må det være en nærmere geografisk tilknytning mellom virksomheten og Nor-

ge, og innebærer at virksomhet enten må «drives her» eller «bestyres herfra». Bestyrelsesal-

ternativet er aktuelt der sentrale avgjørelser på ledelsesnivå besluttes i Norge,23 og vil ikke 

behandles nærmere. I hvilken grad omsetning over internett kan oppfylle drivervilkåret be-

handles i pkt. 2.4.  

 

 

2.2 Virksomhetskravet 

 

2.2.1 Virksomhetsbegrepet 

 

Spørsmålet er om omsetning av digitale annonseplasser i det norske markedet utgjør «virk-

somhet», jf. sktl. § 2-3 (1) bokstav b. 

Det nærmere innholdet i «virksomhet» er ikke legaldefinert i skatteloven. Det er alminnelig 

antatt at virksomhetsbegrepet i § 2-3 (1) b skal forstås på samme måte som hovedregelen om 

virksomhetsinntekter i sktl. § 5-1 (1), jf. § 5-30 (1), slik at begrepene er sammenfallende, og 

dette må besvares bekreftende.24  Uttalelsen i proposisjonen til gjeldende skattelov25 berører 

                                                 
22 Ot. prp. nr. 86(1997-1998) s. 34. 
23 jf. Rt. 1957 s. 187, Zimmer (2017) s. 194, Naas (2011) s. 309.  
24 Finansdepartementets tolkningsuttalelse, UFIN-2006-38A, inntatt i Utv. 2006 s. 1750, Naas (2017) s. 308-309, 

Aarbakke (1990) s. 125, Berg-Rolness (2009) s. 413, Zimmer (2017) s. 192 synes å legge dette implisitt til 

grunn. 
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virksomhetsbegrepet generelt i tilknytning til sktl. § 5-1, og viser blant annet til at begrepet 

virksomhet benyttes flere steder i den eldre skatteloven, herunder § 15 (1) bokstav c. Begrepet 

«virksomhet» i lovutkastet blir brukt om aktivitet som oppfyller kriteriene som fremgår av 

retts- og ligningspraksis, og skatterettslig teori. Uttalelsen kan etter min mening tas til inntekt 

for at lovgiver anså virksomhetsbegrepet i sktl. § 5-1, jf. § 5-30 som retningsgivende også for 

sktl. § 2-3 (1) bokstav b. Likhetshensyn taler også for at like aktiviteter utøvet av norsk og 

utenlandsk skattyter behandles skattemessig likt. 

Virksomhetsbegrepet er utviklet i skatterettslig teori, retts- og ligningspraksis.26 Enkelte ek-

sempler på virksomhetsinntekter finnes i sktl. § 5-30 (1), der det fremgår at fordel vunnet ved 

virksomhet « …blant annet...omfatter fordel vunnet ved omsetning av varer og tjenester…». 

Salg av digitale annonseplasser er omsetning av annonsetjenester og omfattes dermed av be-

stemmelsen ordlyd.  

Ved internasjonal omsetning, vil aktiviteter tilknyttet omsetningen foregå i flere land. Om 

dette er av betydning i virksomhetsvurderingen, kan ikke utledes av ordlyden i § 5-30. Videre 

vil det nærmere innholdet av virksomhetsbegrepet ved digitalt annonsesalg være av betydning 

for å senere kunne ta stilling til virksomhetens geografiske tilknytning til Norge etter driver-

vilkåret. I det følgende analyseres derfor først virksomhetsbegrepet anvendt på internasjonal 

omsetning av digitale annonseplasser, og det pekes på enkelte utfordringer som kan oppstå 

ved en konkret vurdering av de enkelte elementene i slik virksomhet. I pkt. 2.2 gis det en opp-

summering og konklusjon på om slik omsetning utgjør virksomhet, jf. sktl. § 2-3 (1) b.  

 

2.2.2 Virksomhetsbegrepet anvendt på omsetning av digitale annonseplasser.  

 

Skattelovens virksomhetsbegrep er behandlet i forarbeidene og en rekke Høyesterettsdommer. 

Det ble nylig behandlet av Høyesterett27 i dommen inntatt i Utv. 2017 s.1088, som i samsvar 

med forarbeidene28  og tidligere rettspraksis29 oppsummerte virksomhetsbegrepet slik: 

«[D]et [må] avgjøres etter en skjønnsmessig vurdering om en aktivitet utgjør virksomhet 

i skattelovens forstand. Det må for det første være utøvd aktivitet av et visst omfang og en 

viss varighet. Denne aktiviteten må være utført for skattyterens regning og risiko. Endelig 

                                                                                                                                                         
25 Ot.prp. nr.86 (1997-1998) s. 48. 
26 Ot. prp. nr. 86 (1997-1998) s. 48. 
27 HR-2017-627-A, saken gjaldt fradrag for tap i virksomhet og spørsmålet var om et konsernselskap drev virk-

somhet. 
28 se Ot.prp. nr.86 (1997-1998) s. 48. 
29 se for eksempel Rt. 2015 s. 628 avsnitt 27 og Rt. 2013 s. 421 avsnitt 31. 
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må aktiviteten ha økonomisk karakter og objektivt sett være egnet til å gi overskudd (min 

utheving).»30 

Kravet om et visst omfang og varighet innebærer ifølge forarbeidene at «[e]nkeltstående 

transaksjoner…i alminnelighet ikke [kan] anses som virksomhet».31 Det stilles ikke strenge 

krav til omfang og varighet i praksis.32 Ved omsetning av digitale annonser vil det foregå en 

rekke enkelttransaksjoner over lang tid, og kravet til omfang og varighet vil da normalt være 

oppfylt. 

For utenlandske skattytere oppstår spørsmålet om man skal vurdere skattyters globale aktivi-

teter eller bare aktiviteter med tilknytning til Norge. Dersom kun aktiviteter i Norge vurderes, 

vil den geografiske tilknytningen for digitale aktiviteter være avgjørende for om det overhodet 

foreligger virksomhet i skattelovens forstand.  

Oppbyggingen av bestemmelsen med et eget vilkår om geografisk tilknytning tilsier at virk-

somhet i første omgang vurderes ut fra skattyters globale aktiviteter. Av Skatte-ABC fremgår 

at «[d]et har ingen betydning for spørsmålet om det foreligger virksomhet om aktiviteten er 

utført i Norge eller utlandet». 33 Tilsvarende legges til grunn i juridisk litteratur.34 Videre kan 

det trekkes frem at mindretallet i Rt. 2015 s. 1360 Odfjell som gjaldt spørsmålet om drivervil-

kåret etter sktl. § 2-3 (1) b var oppfylt, først slo fast at det utenlandske selskapet «ubestridt 

drev virksomhet i skattelovens forstand».35 Dette innebærer at alle aktiviteter som er ledd i 

omsetningen av digitale annonser er av betydning, uavhengig av om disse kan sies å finne 

sted i Norge eller i utlandet.  

For skattyters regning og risiko kan naturlig forstås som at skattyter dekker kostnader i for-

bindelse med utøvelsen aktivitetene samt at overskudd eller tap faller på ham. Ifølge forarbei-

dene må aktivitetene enten må utføres av skattyter selv, sammen med andre eller av noen som 

kan likestilles med ham.36 Inngåelse av kontrakter med annonsører ved bruk av egne ansatte 

vil for eksempel utgjøre aktiviteter for selskapets regning og risiko. 

Teknologiske nyvinninger innebærer at flere aktiviteter kan foregå automatisk og digitalt, 

med lite behov for menneskelig aktivitet. I digitale annonsesalg er for eksempel behovet for å 

foreta markedsundersøkelser erstattet av en automatisk registrering av brukeres aktiviteter på 

                                                 
30 se avsnitt 28, med videre henvisninger.  
31 Ot.prp. nr.86 (1997-1998) s. 48 
32 I Rt. 1928 s. 1135 Bing ble import av deler for montering av tre elektriske biler, der kun én demonstrasjons-

modell ble montert før foretaket ble avviklet, ansett som aktivitet av tilstrekkelig omfang til å gi fradrag for 

tap i virksomhet. I Rt. 1934 s. 229 ble to dagers drift av en travbane ansett å oppfylle varighetskravet.. 
33 Skatte-ABC (2018) Virksomhet-allment pkt. 3.1.  
34 Naas (2017) s. 309 og Berg-Rolness (2009) s. 34. 
35 se premiss 83. Dommen blir analysert nærmere i pkt. 2.4.2. 
36 Ot.prp. nr.86 (1997-1998) s. 48. 
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den digitale plattformen. Der teknologien foretar aktiviteter som tidligere var gjort av men-

nesker kan det oppstå spørsmål om disse identifiseres med skattyter. Det er ikke sikkert at 

dette reiser problemer med identifikasjon, siden teknologien som anvendes normalt kan knyt-

tes til skattyter hvis teknologien er bekostet av eller anvendes på skattyters vegne. Sistnevnte 

vil være tilfellet der selskapet gjennom denne teknologien mottar data om brukernes adferd. 

Aktivitetene må videre ha økonomisk karakter og objektivt sett være egnet til å gå med over-

skudd. Aktivitetene må med andre ord være egnet til å skape økonomiske verdier eller øko-

nomiske fordeler,37 og avgrenses først og fremst mot fritidsaktiviteter og aktiviteter med ide-

elle formål.38  

Det er tilstrekkelig at de er objektivt egnet til å gå med overskudd. Det må foreligge en rime-

lig mulighet for å gå med overskudd på noe lengre sikt, 39 og vurderes i utgangspunktet uav-

hengig av skattyters subjektive forestilling om overskudd.40 Å omsette digitale annonseplasser 

mot betaling er klart nok egnet til å gi økonomiske fordeler, og innebærer at enhver aktivitet 

som er ledd i selskapets omsetning av digitale annonser utgjør en økonomisk aktivitet. 

Dette kan for eksempel være kontraktsinngåelser, betalingsformidling, ‘levering’ av annonse-

plasser og løpende analyser og tilpasninger av annonseringen, samt utviklingen av selve platt-

formen og teknologien(e) som anvendes.41  

Aktiviteter som går ut på innsamling, bearbeidelse og utnyttelse av personlig data om brukere 

av den digitale plattformen kan også ha et ideelt formål, som for eksempel tilpasning av platt-

formen for å forbedre brukeropplevelsen for private brukere. Om delt formål uttaler Aarbakke 

at «[a]ntakelig må det økonomisk formål anses avgjørende med mindre det fremtrer som helt 

uvesentlig i bildet». 42 Siden dataen utnyttes til kommersielle formål og er en integrert del av 

annonsevirksomheten, vil det måtte anses som en økonomisk aktivitet. 

 Hva som kan utgjøre en økonomisk aktivitet volder sjelden tvil i praksis, og da som regel ved 

avgrensninger mot fritidsaktiviteter43 og bedømmelsen av skattefrie institusjoners inntekter. 

Spørsmålet kan imidlertid være av betydning for vurderingen av begrenset skatteplikt, fordi 

                                                 
37 Zimmer (2014) s. 140 og Aarbakke (1990) s. 127. 
38 Ot.prp. nr.86 (1997-1998) s. 48. 
39 se Rt. 1985 s. 319 Ringnes, der tap tilknyttet jordbrukseiendom ikke ansett fradragsberettiget, fordi det over 

lang tid var gått med underskudd, og det ikke forelå rimelige utsikter for overskudd på sikt. 
40 I Rt. 1965 s. 1159 Vister ble det uttalt at subjektiv motivasjon ikke er bestemmende for skatteplikt. Vurde-

ringen er hvordan forholdet fremtrer utad, jf. Rt. 1986 s. 58. At skattyter faktisk har et økonomisk formål til-

legges imidlertid vekt, jf. Rt. 1995 s. 422.  
41 Det er ikke nødvendigvis slik at alle disse aktivitetene utøves av selskapet som omsetter annonseplassene, for 

eksempel kan teknologiutvikling og analyse av data skje ved et annet selskap i et annet land. 
42 Aarbakke (1967) s. 2.23. 
43 se for eksempel Rt. 1952 s. 150 Brækstad, der frimerkesamling som hobby ble ansett å ha utviklet seg til næ-

ringsvirksomhet. 
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drivervilkåret krever en nærmere geografisk tilknytning mellom utlendingens økonomiske 

aktiviteter og Norge. 

. 

2.2.3 Sammenfatning 

 

Som det har fremgått, beror spørsmålet om omsetning av digitale annonseplasser utgjør «virk-

somhet» jf. sktl. § 2-3 (1) b på om skattyterens aktiviteter i Norge og utlandet etter en helhets-

vurdering utgjør virksomhet i skattelovens forstand. Det alminnelige virksomhetsbegrepet, jf. 

§ 5-1 (1), jf. § 5-30 (1) legges til grunn for vurderingen. Det avgjørende er om det foregår 

økonomisk aktivitet av et visst omfang og varighet for skattyters risiko i Norge eller utlandet.   

Et utenlandsk selskap som selger digitale annonseplasser over internett foretar utvilsomt en 

rekke salgstransaksjoner og er dermed omfattet av virksomhetsbegrepet, uavhengig av om 

disse salgene kan sies å skje i Norge eller utlandet. Konklusjonen er derfor at et utenlandsk 

selskap som selger digitale annonseplasser i det norske markedet over internett driver «virk-

somhet» etter sktl. § 2-3(1) b.  

 

2.3 Utøvelsesvilkåret 

 

Det neste spørsmålet er om det utenlandske selskapet «utøver» den aktuelle annonsevirksom-

heten. 

 «Utøver» innebærer etter sin ordlyd at selskapet selv utfører de aktivitetene som utgjør an-

nonsevirksomhet. For selskaper skjer dette enten ved egne ansatte eller ved andre som identi-

fiseres med selskapet.44 Vilkåret kan på en side ses som en gjentakelse av kravet om regning 

og risiko som allerede ligger i virksomhetsbegrepet, men tydeliggjør sammenholdt med dri-

vervilkåret at den virksomheten, nærmere bestemt de økonomiske aktivitetene, som knyttes til 

Norge må være det utenlandske selskapets egen virksomhet. Ettersom et selskap som omsetter 

digitale annonseplasser selv må anses å utøve annonsevirksomheten volder ikke dette vilkåret 

isolert sett tvil, og er dermed oppfylt.   

 

2.4 Drivervilkåret 

 

2.4.1 Utgangspunkt 

Det siste spørsmålet er om den digitale annonsevirksomheten «drives her», jf. sktl. § 2-3(1) b.   

                                                 
44 Naas (2017) s. 311. 
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Ordlyden «drives her» sammenholdt med virksomhetsbegrepet tilsier at økonomisk aktivitet 

som er ledd i selskapets annonsevirksomhet må finne sted i Norge, og at det er tilstrekkelig at 

aktivitetene her oppfyller minstekravet til omfang og varighet. Hvilke krav som stilles til akti-

vitetens art og omfang behandles i pkt. 2.4.2, der det vurderes i hvilken grad uttalelser Rt. 

2015 s. 1360 Odfjell kan ha en overføringsverdi til digitale annonsesalg. 

Videre kan det pekes på at ordlyden gir liten veiledning for hva slags tilknytning mellom akti-

vitetene og Norge som kreves for at virksomheten «drives her». Spørsmålet i denne sammen-

heng er om det kreves en viss fysisk tilstedeværelse i Norge, eller om rene digitale aktiviteter 

rettet mot Norge kan være tilstrekkelig. Dette behandles i punkt 2.4.3.  

 

2.4.2 Aktivitetenes art og omfang etter Odfjell-dommen 

 

Hvilke krav som stilles til aktivitetenes art og omfang for å oppfylle drivervilkåret, ble be-

handlet i Rt. 2015 s. 1360 Odfjell. Saken gjaldt begrenset skatteplikt for inntekter fra bare-

boat-utleie av en borerigg i Norge.  Spørsmålet var om et utenlandsk selskap som var deltaker 

i eierselskapet til riggen kunne anses å «drive» utleievirksomhet i Norge gjennom de aktivite-

tene som var satt bort til et norsk managementselskap. Identifikasjon mellom det utenlandske 

eierselskapet og managementselskapets aktiviteter var ubestridt. 

Flertallet med 4 mot 1 stemme la i sin generelle tolkning av drivervilkåret til grunn at det stil-

les strengere krav til aktivitetenes art og omfang for å konstatere at virksomhet «drives her» 

enn for å oppfylle det alminnelige virksomhetsbegrepet:  

«[e]t grunnleggende vilkår for at en virksomhet ‘drives her’ etter § 2-3 første ledd bokstav 

b synes etter det foreliggende rettskildematerialet først og fremst å være at aktiviteten faller 

inn under den sentrale karakteristikken av den utenlandske virksomheten. Videre må akti-

viteten ha et omfang som rekker utover minstekravet for hva som skal til for at det i almin-

nelighet foreligger virksomhet i skattelovens forstand. (min utheving).»45 Og sondrer mel-

lom aktiviteter som utgjør kjerneaktiviteter og støttefunksjoner.46 

I den konkrete saken hadde managementselskapet utført alle nødvendige aktiviteter i forbin-

delse med utleieoppdraget i Norge,47 bortsett fra at beslutningen om å inngå leiekontrakten ble 

fattet av selskapsmøtet i utlandet.48 Managementets aktiviteter ble likevel ansett som støtte-

funksjoner til hovedvirksomheten, fordi managementets aktiviteter utgjorde en verdi på 11 

                                                 
45 Rt. 2015 s. 1360 avsnitt 56 
46 Rt. 2015 s. 1360 avsnitt 56 
47 Levere plattformen, holde den forsikret, bearbeide riggmarkedet for å få leieoppdrag, ha kontakt med operatø-

ren (leieren), motta leie og nedbetale lån, samt vareta eierens interesser, se avsnitt 65. 
48 Rt. 2015 s. 1360 avsnitt 63 og 66. 
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millioner av den totale leiesum på 540 millioner kroner.49 Flertallet kom til at managementets 

aktiviteter ikke oppfylte drivervilkåret, og at det utenlandske selskapet ikke drev utleievirk-

somhet gjennom managementselskapet i Norge, jf. sktl. § 2-3 (1) b.50 

Betydningen av vederlaget for aktivitetene i Norge sammenlignet med den totale leiesummen 

ble dermed gitt avgjørende betydning i vurderingen av aktivitetenes karakter som støtte- eller 

kjernevirksomhet etter drivervilkåret.  

Odfjell-dommen har tilsynelatende innført et krav om at bare aktiviteter som utgjør kjerneak-

tiviteter kan oppfylle drivervilkåret. Det kreves altså noe mer enn at aktivitetene oppfyller 

kravene til art, omfang og varighet som alminnelig følger av virksomhetsbegrepet. Dette kan 

forstås som at det innføres en terskel for når utlendingers virksomhetsinntekter har sine kilder 

i Norge, slik at det underliggende kildeprinsippet bestemmelsen bygger på ikke praktiseres 

fullt ut.   

Rekkevidden av kravet om kjerneaktiviteter kan diskuteres. Dommen er avsagt med dissens 

og bareboat-utleie er en særegen form for utleievirksomhet.51 Samtidig kan det kritiseres at 

flertallet finner støtte for sitt syn i Rt, 2001 s. 512 Safe Services og Rt. 2011 s. 999 Allseas, 

som ikke direkte gjelder drivervilkåret.52 Zimmer er kritisk til sondringen mellom kjerneakti-

viteter og støtteaktiviteter, ettersom «’støttefunksjoner’ ikke [beskriver] noe kjent skatteretts-

lig begrep».53 Han kritiserer også at førstvoterende synes å blande sammen spørsmålet om det 

foreligger skatteplikt til Norge (subjektspørsmålet) og beregningen av den inntekt som kan 

knyttes til virksomheten i Norge (tilordning av inntekt), som normalt holdes adskilt.54  

Det legges likevel til grunn at sondringen mellom kjerneaktiviteter og støtteaktiviteter vil 

være retningsgivende for hvilke aktiviteter som kan oppfylle drivervilkåret ved andre virk-

somhetstyper, herunder for digitalt annonsesalg. Særlig fordi Høyesterett har anvendt denne 

sondringen både ved tilordningsspørsmål i Allseas-dommen og nå ved spørsmål om skatte-

plikt, samtidig som en lignende sondring eksisterer i mønsteravtalens fast driftssteds-regel.55 

                                                 
49 Rt. 2015 s. 1360 avsnitt 63 og 65. 
50 Rt. 2015 s. 1360 avsnitt 66 og 67. 
51 Kravet om kjerneaktiviteter fra Odfjell-dommen er lagt til grunn i en tingrettsdom avsagt 14. januar 2016, som 

også gjaldt begrenset skatteplikt ved bareboat-utleie av en borerigg. Se TOSLO-2012-100116 - TOSLO-

2014-180059, inntatt i Utv. 2016 s. 342.  
52 Se Rt. 2015 s. 1360 avsnitt 50 og 52. Rt. 2001 s. 512 Safe Services gjaldt vilkåret «utøver», der et svensk 

selskap ble ansett å utøve virksomhet i Norge, selv om all aktivitet i Norge var satt bort til, og i sin helhet, 

utøvet av en underentreprenør. Rt. 2011 s. 999 Allseas gjaldt spørsmål om deler av inntekter fra oppdrag på 

norsk sokkel skulle tilordnes hovedkontoret i Sveits. 
53 Zimmer (2016) s. 246.  
54 Zimmer (2016) s. 245. 
55 Se om unntatte aktiviteter i OECD art 5 (4), som behandles i pkt. 3.3.4.  
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Dette er også lagt til grunn av Naas, men uten at det fremgår helt klart hvordan han mener den 

konkrete vurderingen foretas ved det han kaller «internettbasert omsetning».56  

Bedømmelsen av hva som kan utgjøre kjerneaktiviteter ved digitalt annonsesalg kan vanskelig 

utledes direkte av Odfjell-dommens uttalte retningslinjer for sondringen mellom kjerneaktivi-

teter og støtteaktiviteter. Uttalelsene er særlig tilpasset virksomhet i form av enkeltoppdrag i 

Norge, der det sentrale er andelen av fortjenesten eller verdiene som skriver seg fra aktiviteter 

i utlandet sammenlignet med verdien av aktivitetene utført i Norge.57  

En direkte overføring til digitalt annonsesalg kunne kanskje innebære å bedømme hver trans-

aksjon med norske annonsører isolert, der den økonomisk verdien av enhver aktivitet som 

bidrar til inngåelsen av kontrakten og annonsetjenestens innhold måtte vurderes konkret, som 

i seg selv er vanskelig å bedømme. I forlengelse av dette, kan det vises til et sentralt poeng i 

Zimmer sin kritikk av fokuset på verdien av de enkelte aktivitetene i Norge da «…det ikke tar 

tilstrekkelig høyde for at verdier skapes på mange stadier over en verdikjede…».58 Som en 

tilføyelse kan det pekes på at verdikjeden i internasjonal virksomhet også kan være spredt 

over en rekke land og ofte mellom ulike konserninterne selskaper og filialer.  

På den annen side kan det kanskje hentes veiledning fra flertallets henvisning til Aarbakke, 

der kjernevirksomhet som oppfyller drivervilkåret synes å foreligge der «omsetningen, tjenes-

teytelsen eller hva nå virksomhetens innhold er, foregår i riket».59 

Dette kan bety at kjerneaktiviteter foreligger dersom digitale salg av annonseplasser til annon-

sører kan sies å foregå i Norge, og tilsvarende hvis selve annonsetjenestene kan sies å ‘utfø-

res’ i Norge når de leveres digitalt og utnyttes her. 

Det kan kort pekes på at en annen mulig veiledning for kjerneaktiviteter kanskje kan hentes 

fra fast driftsstedsregelen i OECDs mønsteravtale art. 5 (4). Denne bestemmelsen unntar akti-

viteter av «preparatory  or auxiliary character»60 (forberedende og hjelpende art) fordi slike 

aktiviteter antas å bidra mindre til det endelige overskuddet enn andre aktiviteter.61 Den nevn-

te sondringen mellom kjerne og støtteaktiviteter i Odfjell-dommen synes å bygge på lignende 

betraktninger. 

Den overordnede retningslinjen for core activities er om «the activity… in itself forms an 

essential and significant part of the activity of the enterprise as a whole».62 Som eksempel på 

                                                 
56 Naas (2017) s. 321. 
57 Se avsnitt 56. 
58 Zimmer (2016) s. 246. 
59 Rt. 2015 s. 1360 avsnitt 49. 
60 OECD komm. til art. 5 nr. 58. 
61  OECD komm. til art. 5 nr. 58. 
62 OECD komm. til art. 5 nr. 59. 
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mulige kjerneaktiviteter ved elektronisk handel nevnes “the conclusion of the contract with 

the customer, the processing of the payment and the delivery of the products are performed 

automatically”.63 I tillegg pekes det på at også “gathering market data for the entreprise”64 kan 

utgjøre kjerneaktiviteter «if such functions form in themselves an essential and significant 

part of the business activity of the enterprise as a whole.”65  

Å hente veiledning i skatteavtaler og tilknyttet materiale ved tolkningen av interne skattereg-

ler er ikke helt fremmed i norsk rett.66 I Rt. 2001 s. 512 Safe Services, trakk Høyesterett fram 

både den nordiske skatteavtalen, mønsteravtalen og kommentarene, samt en pågående disku-

sjon blant OECDs medlemsland om presisering av kommentarene ved sin tolkning av «ut-

øver» i daværende sktl. § 15 (1) c. Disse ble omtalt som «andre rettskilder som kan kaste lys 

over tolkningsspørsmålet» 67  og ansett å være av en «viss interesse».68 

Dersom de nevnte kommentarene er av ‘interesse’, vil digital kontraktsinngåelse, betalings-

formidling og levering av tjenesten digitalt utgjøre kjerneaktiviteter. Det må vurderes konkret 

om aktiviteter tilknyttet datainnsamling og bearbeidelse av denne utgjør en vesentlig og bety-

delig del av virksomheten som helhet.69  

Det er uklart hvordan Odfjell-dommens sondring mellom kjerne- og støtteaktiviteter vurderes 

ved digitalt annonsesalg. Det legges til grunn at digitale aktiviteter som kontraktsinngåelse, 

betalingsformidling og levering utgjør kjerneaktiviteter, ettersom dette er det virksomheten 

går ut på. Videre kan det tenkes at også aktiviteter tilknyttet brukerdata utgjør kjerneaktivite-

ter fordi det utgjør en del av tjenesteytelsen. 

Ved digitalt annonsesalg kan det legges til grunn at slike digitale kjerneaktiviteter rettes mot 

norske annonsører og brukere, og at omfanget og varigheten av aktivitetene rettet mot Norge 

isolert sett vil oppfylle det alminnelige kravet som stilles til virksomhet.  

Det avgjørende for at slik virksomhet «drives her» er imidlertid at kjerneaktivitetene kan 

knyttes geografisk til Norge. Spørsmålet i det følgende er om det er tilstrekkelig med digitale 

aktiviteter rettet mot Norge eller om det kreves en form for fysisk tilknytning til Norge for å 

oppfylle drivervilkåret. 

 

                                                 
63 OECD komm. til art. 5 nr. 130. 
64 OECD komm. til art 5 nr. 128. 
65 OECD komm. til art. 5 nr. 129. 
66 Zimmer (2002) s. 946-947, se også Rt. 1994 s. 132 Uncle John s. 138-139. 
67Rt. 2001 s. 512 på s. 521. 
68 Rt. 2001 s. 512 på s. 521 og 523. 
69 Se pkt. 3.3.4. 
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2.4.3 Tilknytning mellom selskapets aktiviteter og Norge 

 

Ordlyden «drives her» gir liten veiledning for hva slags tilknytning mellom det utenlandske 

selskapets kjerneaktiviteter og Norge som kreves, men det må i tilfelle være noe som gjør at 

aktivitetene kan knyttes mer til Norge enn et annet land. 

Bestemmelsen kan ses i sammenheng med sktl. § 3-4 (1) som angir skattested for utlendinger 

som er skattepliktige etter §2-3 (1) b. Bestemmelsen angir skattested i tilfeller der virksomhe-

ten er stedbunden etter sktl. § 3-3, det vil si der virksomheten er «knyttet til fast eiendom eller 

anlegg» beliggende i Norge, for eksempel forretningsbygg og lager. I tilfeller der slik sted-

bunden tilknytning ikke foreligger, skal skattleggingen «finne sted der næringsdriften eller 

virksomheten foregår». Dette tilsier at skatteplikt etter § 2-3 (1) b går lenger enn det som føl-

ger av stedbunden beskatning, og at det ikke er nødvendig med tilknytning til fast eiendom 

eller anlegg for at virksomhet «drives her». Det er tilstrekkelig at den «foregår her». 

Av de opprinnelige forarbeidene fremgår det at bestemmelsen var ment å gå lenger enn sted-

bunden beskatning.70 Formålet med bestemmelsen var «at inddrage under bekatning…al 

indtægt, som flyder af eller er knyttet til virksomhet hersteds.»71  Dette er videre presisert i 

utkastet av 1904:  

«Naturligvis bør ikke skatteplikten strækkes videre end til …  indtækt, der oppebæres av 

de foran nævnte kilder. Beskatningen maa selvfølgelig foregaa på det sted, der eiendom-

men er beliggende eller virksomheden foregaar.»72 

I forarbeidene ble det dermed forutsatt at aktivitetene ville foregå på et sted i Norge, som na-

turligvis på den tiden måtte innebære en form for fysisk synbar aktivitet. I dagens digitale 

økonomi kan imidlertid virksomhetsinntekter ‘oppebæres’ av så vel fysiske og digitale øko-

nomiske aktiviteter, slik at de begge i prinsippet kan utgjøre ‘kilder’ til inntekt i skattemessig 

forstand. Verken ordlyden eller forarbeidene stenger direkte for at virksomhet kan foregå i 

Norge også digitalt.  

Spørsmål om digital virksomhet kan «drives her» er ikke behandlet i rettspraksis eller lig-

ningspraksis i tiden etter at internett og digitale aktiviteter eksisterer i norsk økonomi. Etter-

som digital virksomhet ikke er et nytt fenomen, kan fraværet av saker om begrenset skatte-

plikt ved digitale eller internettbaserte aktiviteter tilsi at norske skattemyndigheter er av den 

                                                 
70 Ot. prp. nr. 5 (1909) nederst på s. 37 gjentar tilsvarende uttalelse i Skattelovkomiteens innstilling av 1904 s. 

168. 
71 Ot.prp. nr. 5 (1909) nederst på s. 37, som i det vesentligste opptok skattelovkomiteens forslag, se s. 38 annen 

spalte. 
72 Skattelovkomiteens innstilling av 1904 s. 168. 
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oppfatning at rene digitale transaksjoner med nordmenn ikke innebærer at virksomhet «drives 

her». 

Men fravær av praksis kan også skyldes at aktuelle utenlandske selskaper som driver digital 

virksomhet ofte er skattemessig hjemmehørende i stater som Norge har skatteavtaler med, slik 

at skatteavtalenes regel om fast driftssted blir avgjørende for skatteplikt til Norge. 

Alle nyere avgjørelser gjelder tilfeller der den utenlandske virksomhetsutøveren har en form 

for fysisk tilstedeværelse i Norge, og kan motsetningsvis tale for at dette er et minstekrav for 

at virksomhet drives her. Særlig én eldre og én nyere dom kan tjene som eksempler. 

Rt 1918 s. 474 Germania kan tas til inntekt for at et minstekrav for tilstedeværelse for utlen-

dinger er å ha en representant som oppholder seg i Norge.73 Dommen gjaldt begrenset skatte-

plikt for et utenlandske forsikringsselskap etter dagjeldende byskattelov § 10 c (likelydende 

sktl. § 2-3 (1)b). Selskapet hadde tidligere hatt en representant i Norge, men i denne saken 

hadde kommunen prosessuelt akseptert at aktivitetene var utøvet direkte fra det utenlandske 

hovedkontoret. Spørsmålet var om selskapets forsikringsvirksomhet ble «drevet her». 

Høyesterett viste til byrettens begrunnelse og kom til at det ikke forelå skatteplikt. Byretten 

uttalte at de løpende kontraktsforpliktelsene selskapet hadde overfor forsikringstakerne i Nor-

ge innebar at en tilsvarende del av selskapets hele virksomhet var «vedblivende knyttet her til 

landet…, saalænge disse bestaar»74, men oppstilte et tilleggsvilkår: «Som yderligere betingel-

se antages at det maatte kreves, at vedkommende virksomhet udøves av en herværende repre-

sentant for selskapet.»75  

Av denne dommen kan det utledes at det utenlandske selskapet ikke selv må være i Norge for 

å drive virksomhet her, men at det i så fall kreves at aktiviteter utøves av en representant som 

oppholder seg her. Det interessante i denne sammenheng er at selskapets aktiviteter i utgangs-

punktet ble ansett som virksomhet knyttet til Norge i kraft av de løpende avtalene med nord-

menn, men at det også krevdes en fysisk tilstedeværelse i form av representant for å oppfylle 

drivervilkåret.  

Rt. 2001 s. 512 Safe Services er den eneste nye dommen som direkte berører fysiske tilstede-

værelse, men spørsmålet der var om et svensk selskap selv må være fysisk til stede i Norge for 

å «utøve» virksomhet her, der hele cateringtjenesten fysisk ble drevet i Norge av en underen-

treprenør.  

Det svenske selskapet ble ansett selv å «utøve» virksomheten gjennom underentreprenørens 

fysiske aktiviteter i Norge, og dermed ble det svenske selskapet ansett å selv drive virksomhe-

                                                 
73 Aarbakke (1967) s. 2.46.  
74 s. 476. 
75s. 476.  
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ten i Norge.76 Høyesterett slo fast en identifikasjon mellom selskapene særlig i kraft av det 

svenske selskapets kontraktsforhold med mottakeren av cateringtjenestene. Det svenske sel-

skapets fortjeneste ble ansett «knyttet til at selskapet løpende oppfylte sine cateringforpliktel-

ser under kontrakten»77 og at «erstatningsansvar og eventuelle andre misligholdsvirkninger 

[ville] følge av kontrakten … ved eventuell mangelfull levering»78 av underentreprenøren. I 

denne dommen ble altså identifikasjonen basert på at risikoen for cateringtjenesten kon-

traktsmessig ble ansett å ligge hos det svenske selskapet. 

Dommen er nok et eksempel på at selskapet selv ikke trenger å være fysisk tilstede i Norge, 

men at det foruten representanter i Norge, også vil utgjøre tilstrekkelig tilknytning dersom 

selskapet engasjerer en medkontrahent til å utføre sitt eget oppdrag i Norge.  

Begge dommene innebærer imidlertid at aktivitetene som utgjør virksomhet som utgangs-

punkt må knyttes til noe fysisk i Norge. 

I juridisk litteratur er hovedoppfatningen at et minstekrav for at virksomhet kan anses å drives 

her er at det foreligger en form for fysisk tilknytning, hovedsakelig i form av en represen-

tant.79 Enkelte åpner for at også en server beliggende i Norge kan utgjøre en tilstrekkelig fy-

sisk tilstedeværelse for digitale aktiviteter knyttet til denne serveren.  

I norsk litteratur uttalte Melsom tidlig at: «[a]ntakelig vil annonsering, kontraktsinngåelse, 

betaling og levering av digitale produkter gjennom en web-side på en server i Norge tilfreds-

stille kravet til utøvelse av virksomhet her, fordi en vesentlig del av salgsvirksomheten faktisk 

er utført her i riket»80 Tilsvarende er lagt til grunn av Naas. 81 Det finnes imidlertid ikke ek-

sempler på at servere har gitt grunnlag for begrenset skatteplikt til Norge. 

På den annen side vil den senere drøftelsen i kapittel 3.3 vise at servere på nærmere vilkår kan 

utgjøre et fast driftssted etter OECDs mønsteravtale art.5.82 Det er derfor ikke utelukket at 

også drivervilkåret, etter inspirasjon fra mønsteravtalen, kunne oppfylles gjennom kjerneakti-

viteter knyttet til en server i Norge.  

Mønsteravtalens vektleggingen av serveres geografiske plassering er imidlertid gjenstand for 

kritikk.83 Cockfield viser blant annet til at servere er mobile og kan plasseres i en rekke land, 

                                                 
76 s. 523. 
77 s. 522. 
78 s. 522. 
79 Naas (2017) s. 319, Zimmer (2017) s. 194 tar ikke opp spørsmålet direkte, men legger implisitt til grunn at 

representanter og underentreprenører er aktuelt der utlendingen ikke er tilstede selv. Aarbakke (1979) s. 

2.46. 
80 Melsom (2000) s. 152. 
81 Naas (2017) s. 319. 
82 Se pkt. 3.3 og OECD komm. til art. 5 nr. 130. 
83 Se også Gianni (2014) s. 31-34 for en detaljert kritikk. 
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ofte andre land enn der produksjon og konsum av digitale varer og tjenester skjer.84 Videre er 

fokuset på hvilke aktiviteter som foregår på serveren egentlig en vurdering av programvaren 

på serveren, som enkelt kopieres og flyttes mellom en rekke servere over hele verden fordi de 

er av immateriell karakter.85 Samtidig åpner servere for skatteplanlegging, ved at programva-

ren som benyttes kan flyttes vekk fra servere i land som anser disse som å gi grunnlag for 

skatteplikt, eller til null- og lavskatteland.86 

Det kan dermed være lite hensiktsmessig å vektlegge hvorvidt en server er plassert i Norge 

ved vurderingen av drivervilkåret. Dersom dette skulle innfortolkes i norsk rett, ville uten-

landske selskaper som ikke ønsker å bli begrenset skattepliktige hit enkelt benytte eller plasse-

re servere utenfor Norge. Å vektlegge serveres plassering kan også gi tilfeldige resultater. For 

eksempel hvis serveren som benyttes til digital omsetning til Norge ligger i Sverige, er det 

vanskelig å se hvorfor deler av denne inntekten bør være skattepliktig til Sverige fordi serve-

ren med programvaren befinner seg der, særlig hvis selskapet som har risikoen for aktivitete-

ne befinner seg i et annet land, og mottakere og kjøpere av tjenestene befinner seg i Norge. 

Melsom argumenterer for at «en utenlandsk leverandør av digitale varer og tjenester i visse 

tilfeller kan ha den nødvendige stedlige tilknytning til Norge selv om han ikke har server i 

Norge.» 87  Ett av hans eksempler er der en leverandør av digitale produkter kontinuerlig, over 

lang til selger digitale produkter til mange kunder i Norge over det norske telenettet, og at 

disse er «myntet på  det norske markedet»88 

Melsoms argumentasjon på at aktiviteter som «annonsering, kontraktsinngåelse, betaling, 

levering, support og eventuelt oppgradering»89 skjer på kundenes anlegg. Han spør derfor 

«om omfanget av virksomheten totalt sett gjennom alle kundenes dataanlegg kan utgjøre til-

strekkelig tilknytning for selgeren, fordi selgers virksomhet også kan sies å være utført gjen-

nom kundenes anlegg i Norge, samt gjennom det norske telenettet.» 90 

Melsom trekker dermed inn den norske internett-infrastrukturen og brukernes apparater som 

mulig tilknytning for utlendingens virksomhet. Det kan virke fornuftig i lys av at disse fysiske 

elementene er nødvendige for å kunne drive omsetning til Norge. En slik tolkning byr imidler-

tid på avgrensingsproblemer. Det er vanskelig å se hvorfor et produkt som kan leveres digitalt 

skulle gi grunnlag for skatteplikt til Norge, men ikke et fysisk produkt som sendes fysisk men 

ellers bestilles og betales via brukernes apparater og den norske internett-infrastrukturen. Det-

                                                 
84 Cockfield (2013) s. 131.  
85 Cockfield (2013) s. 132. 
86 Cockfield (2013) s. 132. 
87 Melsom (2002) s. 153. 
88 Melsom (2000) s. 153. 
89 Melsom (2000) s. 153. 
90 Melsom (2000) s. 154. 
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te viser at et rent fokus på betydningen av brukernes apparater og infrastrukturen ikke alene 

kan tjene som begrunnelse for skatteplikt for digitale tjenester og produkter. Om tilretteleg-

gingen mot Norge er avgjørende, kan også salg av fysiske varer over internett være like tilret-

telagt.  

Rettskildebildet så langt innebærer at ordlyden, formålet bak bestemmelsen og uttalelsene i 

forarbeidene ikke utelukker at virksomhet kan sies å foregå i Norge også digitalt. På den an-

nen side trekker eksisterende rettspraksis og oppfatningen i juridisk teori sterkt i retning at det 

må foreligge en form for fysisk tilknytning mellom aktivitetene som utgjør virksomheten og 

Norge, der minstekravene er representanter, kontraktsmedhjelpere eller muligens en server i 

Norge. Når det ikke foreligger ligningspraksis eller rettspraksis som har avklart om og hvor-

dan andre former for tilknytning kan tilfredsstille drivervilkåret, til tross for at digital virk-

somhet rettet mot Norge har eksistert de siste 20 årene, er det vanskelig å se hvilke alternative 

tilknytninger som i tilfelle kan tilfredsstille drivervilkåret.   

Legalitetsprinsippet på skatterettens område og hensynet til forutsigbarhet setter også grenser 

for om drivervilkåret kan tolkes slik at det omfatter slike nye former for tilknytning, og der-

med etablerer skatteplikt for utlendinger til Norge. Som det fremgår av for eksempel Rt. 1990 

s. 1293 innebærer legalitetsprinsippet at en tolkning må kunne utledes av lovteksten og forar-

beidene med en tilstrekkelig klarhet til at skatteyterne skal kunne innrette seg.91 Det er i teo-

rien lagt til grunn at det ikke gjelder noe strengt krav om klar hjemmel for skatteplikt, men 

hensynet til forutsigbarhet setter likevel grenser for hvor langt man kan gå.92 Videre må det 

legges til grunn at hensynet til forutberegnelighet står særlig sterkt ved spørsmål om å etablere 

skatteplikt, jf. Rt.2005 s. 577, der det ble uttalt at «legalitetsprinsippet på skatterettens område 

ikke står like sterkt når det gjelder periodisering av kostnader som når det gjelder skatte-

plikt».93  Det er vanskelig å se at man gjennom en tolkning av drivervilkåret kan oppnå forut-

sigbare og praktiserbare regler for når digital virksomhet anses å «drives» i Norge eller ikke, 

og dermed når et utenlandsk selskap er skattepliktig hit.  

Når det ved omsetning over internett verken er behov for salgspersoner eller servere i landene 

som utgjør markeder, må i tilfelle den geografiske plasseringen i Norge bygge på andre ele-

menter som tilsier at virksomheten er knyttet mer til Norge enn selskapets hjemstat.  

Ved å for eksempel tolke drivervilkåret slik Melsom som nevnt antyder, ved at det fokuseres 

på hvor maskinene til brukere eller kjøpere av de digitale tjenestene befinner seg, og eventuelt 

benyttelsen av den norske infrastrukturen, vil digitale aktiviteter også ha lignende tilknytning 

til den staten der selskapet er hjemmehørende. Spørsmålet er derfor rent forenklet om man 

                                                 
91 Rt. 1990 s. 1293 på s. 1298. 
92 Zimmer (2014) s. 49. 
93 Rt. 2005 s. 577 avsnitt 34. 
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skal knytte de digitale aktivitetene til salgspersonell, maskiner og internett-infrastrukturen i 

hjemstaten, eller infrastrukturen, maskiner og personer i konsum- og mottakerstaten. Det nye 

med digitale aktiviteter og internett sammenlignet med den måten virksomhet ble drevet da 

drivervilkåret ble innført i norsk rett i 1911, er nettopp at selger og tjenesteyter er geografisk 

adskilt fra kjøper- og mottakersiden i stadig større grad. Det er dermed uklart om digitale ak-

tiviteter foregår på den ene eller andre siden, eller et sted midt imellom. Dette fordrer nye 

avveielser for hva som skal definere hvor virksomhetsinntekter har sine kilder, nærmere be-

stemt hvor økonomisk aktivitet skal anses å finne sted.94 Løsningen kan ikke utledes av dri-

vervilkåret som ble utformet i en annen økonomisk realitet enn i dag.  

Etter dette er den samlede konklusjonen at kravet til geografisk tilknytning som kan utledes 

av ordlyden og forarbeidene sammenholdt med den foreliggende praksis og teori om driver-

vilkåret i dag, innebærer at de økonomiske aktivitetene som utgjør virksomhet må knyttes til 

en representant eller en kontraktsmedhjelper i Norge. En server beliggende i Norge kunne 

tenkes å gi tilstrekkelig tilknytning, men dette er både usikkert, og som vist over, også lite 

hensiktsmessig. Der slik fysisk tilknytning ikke foreligger, vil ikke aktivitetene kunne sies å 

foregå i Norge, og drivervilkåret vil ikke være oppfylt.  

Konklusjonen er derfor at rene digitale aktiviteter rettet mot Norge ikke er tilstrekkelig, og at 

ren digital annonsevirksomhet rettet mot Norge ikke innebærer at virksomheten «drives her», 

jf. sktl. § 2-3(1) b. 

Den samlede vurderingen av vilkårene for begrenset skatteplikt innebærer at et utenlandsk 

selskap som selger digitale annonseplasser i det norske markedet ikke er skattepliktig til Nor-

ge, jf. sktl. § 2-3 (1) b. Dette betyr at det er selskapets hjemstat som har beskatningsrett for 

slike virksomhetsinntekter.  

 

 

3 Gjeldende rett etter skatteavtalene  

3.1 Innledning  

 

I dette kapittelet undersøkes det i hvilken grad digitale annonsesalg kan etablere skatteplikt i 

Norge etter skatteavtalenes regel om fast driftssted, forutsatt at begrenset skatteplikt følger av 

sktl. § 2-3 (1) b.  

 

Drøftelsen vil illustrere i hvilken grad en endring av den internrettslige regelen om begrenset 

skatteplikt vil ha noen effekt overfor selskaper som er hjemmehørende i et land som Norge 

har skatteavtale med, der avtalen bygger på OECDs mønsteravtale. I den følgende drøftelsen 

                                                 
94 Se om dette i kap. 4. 
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vil det vurderes om en tilknytning til Norge i drivervilkåret, basert på servere, brukeres og 

kunders maskiner, eller infrastrukturen i Norge, vil kunne være nyttig der det foreligger en 

skatteavtale. Det vil fremgå at servere er det aktuelle tilknytningsgrunnlag etter mønsteravta-

len, samtidig som det analyseres hvordan en server kan tilfredsstille kravene til fast driftssted 

etter mønsteravtalen.  Agentregelen behandles også kort. 

 

3.2 Hovedregelen om virksomhetsinntekter i OECD art. 7 

 

Hovedregelen om «business profits» følger av OECD art. 7 (1): 

 

“Profits of an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that State 

unless the enterprise carries on business in the other Contracting State through a 

permanent establishment situated therein.»  

 

Begrepet «business», er ikke definert i mønsteravtalen. I OECD art. 3(1) h presiseres det at 

«business» også omfatter «professional services and of other activities of an independent cha-

racter», som innebærer at også personlige skattytere som driver «business» er omfattet av 

bestemmelsen.95 Ifølge OECD art. 3 (2) skal begreper som ikke er definert i skatteavtalen, 

med mindre konteksten tilsier noe annet, ha samme betydning som etter internretten i det lan-

det som anvender skatteavtalen, og da først og fremst den interne skattelovgivningen.  

 

Der skatteavtalen skal tolkes av norske myndigheter er det altså i utgangspunktet det norske 

virksomhetsbegrepet i sktl. § 2-3 (1) b, jf. § 5(1), jf. § 5-30 (1) som skal legges til grunn. Som 

vist i punkt 2.2 utgjør omsetning av digitale tjenester virksomhet i skattelovens forstand.  

 

Konteksten i skatteavtalen kan innebære at aktiviteter som normalt anses som virksomhet 

etter norsk rett, ikke faller inn under art. 7, men særbestemmelser om andre inntektsarter. Et 

eksempel er at virksomhetsinntekter fra landbruk og jordbruk reguleres av avtalens art. 6 om 

inntekt fra fast eiendom. Fortjeneste av digitalt annonsesalg reguleres imidlertid ikke ekspli-

sitt av andre særbestemmelser, og det legges til grunn at inntekter fra digitalt annonsesalg 

følger den generelle regelen i art. 7.  

 

Etter OECD art. 7 (1) beror dermed Norges rett til å skattlegge en utlendings digitale annon-

sesalg på om denne virksomheten etablerer et «fast driftssted» for det utenlandske selskapet i 

Norge.  

                                                 
95 Zimmer (2017) s. 189, med mindre skatteavtalen har en egen bestemmelse om «independent professional 

services». 
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I kommentarene til OECD art 7 fremgår det at det underliggende prinsippet om fast driftssted 

«reflects the international consensus that, as a general rule, until an enterprise of one State has 

a permanent establishment in another State, it should not properly be regarded as participat-

ing in the economic life of that other States to such an extent that the other State should have 

taxing rights on its profits» (min utheving).96  Fast driftssted angir dermed grensen for når det 

foreligger tilstrekkelig økonomisk tilknytning til en annen stat enn hjemstaten for å begrunne 

skatteplikt dit, og angir en nedre grense for når virksomhetsinntekter anses å ha kilder i en 

annen stat enn hjemstaten.97  

Det særegne med fast driftsstedsprinsippet sammenlignet med den norske regelen om begren-

set skatteplikt, er at definisjonen av hvor virksomhetsinntekter har sine kilder i større grad 

knyttes til selskapets etablering i kildestaten, mens det i norsk rett legges mer vekt på om sel-

skapet rent faktisk utøver virksomhet i kildestaten.98  Ved digital virksomhet er imidlertid i 

ikke denne forskjellen like innlysende, ettersom analysen i forrige kapittel viste at digitale 

økonomiske aktiviteter etter gjeldende rett  må knyttes til noe fysisk for å «drives her». I den 

videre fremstillingen fremgår imidlertid at fast driftsstedsprinsippets stedskrav og tidskrav 

innebærer et sterkere etableringskrav enn kravet som stilles til omfang og varighet i det nors-

ke virksomhetsbegrepet.  

«Fast driftssted» er definert i OECD art. 5. Bestemmelsen er bygget opp med en grunnregel 

om fast driftssted i art. 5 (1), 5(2) og 5 (4). Spørsmålet om digitalt annonsesalg oppfyller vil-

kårene for fast driftssted etter grunnregelen behandles i punkt 3.3.  

 

I tillegg er det to spesialregler som utgjør selvstendig grunnlag for fast driftssted. Etter bygge-

regelen i 5(3) kan fast driftssted oppstå for et bygge- eller installasjonsprosjekt i en annen stat 

som varer i 12 måneder eller mer. Agentregelen i art 5(5) og 5(6) angir vilkår for fast drifts-

sted der en person som tjener som avhengig agent for det utenlandske selskapet utøver virk-

somhet i et annet land. Byggeregelen vil ikke behandles nærmere, men enkelte sider av agent-

regelen berøres i punkt.3.4. 

 

I OECD art 5(7) er det inntatt en presisering som gjelder typisk internasjonale selskaper i et 

konsernforhold, som fastslår at kontrollforhold mellom selskapene ikke i seg selv medfører at 

et selskap utgjør et fast driftssted for det andre selskapet. Denne bestemmelsen vil heller ikke 

behandles nærmere.  

 

                                                 
96 OECD komm. til art 7 nr. 11. 
97 Cockfield (2013) s. 47, Cavelti, Jaag og Rohner (2017) s. 359. 
98 Skaar (1991) s. 111. 
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3.3 Grunnregelen om fast driftssted 

 

OECD art. 5 (1) lyder: 

“For the purposes of this Convention, the term “permanent establishment” means 

a fixed place of business through which the business of an enterprise is wholly or part-

ly carried on.” 

 

Bestemmelsen kan deles inn i tre kumulative hovedvilkår med følgende undervilkår. 

1. Det må foreligge «a place of business» (forretningssted), som både inneholder et 

krav om forretningsstedets art og at skattyter disponerer over forretningsstedet.99 

2. forretningsstedet må være «fixed» (fast). Dette innebærer både et krav om fasthet i 

tid og fast sted. 100 

3.  foretakets virksomhet må være «wholly or partly carried on…through» (utøvet helt 

eller delvis gjennom) dette forretningsstedet. 

 

OECD art. 5(1) må sammenholdes med art. 5 (2) som i bokstav a-f positivt angir eksempler 

som «[t]he term ‘permanent establishment’ includes especially», herunder et sted for ledelse, 

en filial, et kontor, fabrikkbygning mv. I tråd med kommentarene101 og oppfatningen i juridisk 

litteratur102 er disse ikke eksempler på fast driftssted, men gir ikke-uttømmende eksempler på 

forretningssteder.  For at de nevnte innretningene skal utgjøre et fast driftssted må også de 

øvrige vilkårene om fasthet og at virksomheten utøves gjennom de nevnte fasilitetene være 

oppfylt. Eksemplene i 5(2) er ikke aktuelle ved digitalt annonsesalg, og blir dermed ikke be-

handlet.  

 

3.3.1 «[P]lace of business» «forretningssted»  

 

Det første spørsmålet er hva som kan utgjøre et «forretningssted» ved digitalt annonsesalg til 

Norge. 

 

                                                 
99 OECD komm til art 5 nr. 10, Zimmer (2017) s. 198, Naas (2017) s. 345-346. Skaar (1991) s. 111-112, behand-

ler forretningsstedets art under «the place of business test» og disposisjonskravet under «the right of use 

test». 
100 OECD komm til art 5 nr. 21 og 28, Naas (2017) s. 347, Zimmer (2017) s.196 og s. 199.  
101 OECD komm. til art.5 nr. 45. 
102 Skaar (2006) s. 128-129, Zimmer (2017) s. 197, Naas (2017) s. 326. 
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Ordlyden «place of business» tilsier at det må foreligge et nærmere avgrenset sted som man 

kan knytte virksomheten til, som ved omsetningsvirksomhet naturlig kan forstås som et salgs-

kontor. 

Kommentarene presiserer imidlertid at også «… machinery or equipment»103 kan tjene som 

forretningssted og at forretningssted omfatter: 

«any premises, facilities or installations used for carrying on the business for the en-

terprise whether or not they are used exclusively for that purpose. A place of business 

may also exist where no premises are available or necessary for carrying in the busi-

ness of the enterprise and it simply has a certain amount of space at its disposal»104 

 

Videre fremgår at “[i]t is immaterial whether the premises, facilities or installations are owned 

or rented or otherwise at the disposal of the enterprise. (min utheving)”105  Det stilles dermed 

krav om at eiendelene som tjener som forretningssted også disponeres av den aktuelle virk-

somhetsutøveren,  samtidig som det åpnes for at disposisjon kan skje på en annen måte enn 

ved eiendomsrett eller leierett.   

 

Etter kommentarene det dermed klart at mindre gjenstander som maskiner og utstyr kan være 

tilstrekkelig som forretningssted. Det fremgår imidlertid at kun fysiske objekter eller fysisk 

«space» som kan tjene som forretningssted. I de særlige kommentarene om elektronisk handel 

fremgår det uttrykkelig at en nettside ikke kan utgjøre et forretningssted fordi det er av imma-

teriell karakter,106 Det er dermed utelukket at den digitale plattformen i seg selv kan utgjøre et 

forretningssted. Derimot uttales det at en server107 og annet automatisert utstyr uten personell 

tilstede, som for eksempel en spilleautomat108 eller datautstyr109 kan utgjøre et forretningssted 

i modellavtalens forstand.   

 

Holdningene til servere og nettsider som fast driftssted varierer i ulike land. Enkelte land har 

inntatt observasjoner eller posisjoner angående kommentarene om servere og nettsider som 

fast driftssted. Storbritannia anser ikke at en server alene eller sammen med en nettside kan 

utgjøre et fast driftssted for en «e-tailer», altså en som selger fysiske varer og tjenester over 

internett.110 Chile og Hellas uttaler generelt at de ikke støtter alle kommentarenes tolkninger 

                                                 
103 OECD komm. til art. 5 nr. 6. 
104 OECD komm. til art 5 nr. 10. 
105 OECD komm. til art. 5 nr. 10. 
106 OECD komm. til art 5 nr. 123.  
107 OECD komm. til art 5 nr. 123. 
108 OECD komm. til art 5 nr. 41. 
109 OECD komm. til art 5 nr. 125. 
110 OECD komm. til art 5 nr. 176. Dette fremgår også av HM Treasury (2018).  
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om elektronisk handel.111  India, som observatør, mener en nettside i seg selv kan utgjøre fast 

driftssted der virksomheten har signifikant økonomisk tilstedeværelse.112 Eksempler på stater 

som har lagt til grunn at en server som utgangspunkt kan tjene som forretningssted etter fast 

driftsstedsregelen er Tyskland,113Sverige,114 og Danmark.115 Dette viser at det kan forekomme 

ulik praktisering av fast driftsstedsregelen ved servere og nettsider. 

 

Overført til digitale annonsesalg innebærer kommentarene at bare fysiske innretninger som 

benyttes i digital virksomhet som kan være aktuelt å vurdere som forretningssted i Norge, 

samtidig som at selskapet må disponere over disse gjenstandene. I det følgende undersøkes 

det hva som skal til for at et utenlandsk selskap disponerer over servere, brukeres og kunders 

maskiner, og den fysiske infrastrukturen.  

 

Uttrykket «at the disposal of» vil etter en naturlig språklig forståelse innebære en rett til å 

bruke forretningsstedet, som ved å eie eller leie det. Men som vist over, kan et forretningssted 

også disponeres på en annen måte. Av kommentarene fremgår at « … no formal legal right to 

use a particular place is required …”,116 også ulovlig bruk kan oppfylle disposisjonskriteriet. 

117 Derimot vil «mere presence»118 på et forretningssted normalt ikke være tilstrekkelig. Det 

avgjørende er om selskapet har «the effective power to use that location as well as the extent 

of the presence at that location and the activities it performs there».119  Det avgjørende synes 

derfor å være at selskapet faktisk benytter forretningsstedet til å utøve økonomiske aktiviteter 

på en måte som oppfyller de øvrige vilkårene til fasthet og at virksomhet utøves gjennom de 

aktuelle innretningene.  

 

                                                 
111 OECD komm til art 5 nr. 177 
112 OECD posistons on art. 5 nr. 34.  
113 Case I R 86/01, gjaldt spørsmål om et tysk selskaps server i Sveits utgjorde fast driftssted i Sveits, som ble 

besvart bekreftende, se Cockfield (2013) s. 129. 
114 Mål nr. 4890-13, Högsta Förvaltningsdomstolen, 6. desember 2013, Spørsmålet var om en server plassert i 

Sverige som var eid av et utenlandsk selskap utgjorde fast driftssted i Sverige. Serveren skulle tjene morsel-

skapets programvare. Domstolen tok utgangspunkt i OECDs kommentarer om servere som fast driftssted, 

men saken var ikke tilstrekkelig opplyst for å ta en avgjørelse.  
115 SKM2016.188.SR gjaldt spørsmål om datterselskapets servere i Danmark utgjorde fast driftssted for morsel-

skapet, men ble besvart benektende fordi morselskapet ikke disponerte serveren. Agentspørsmålet i saken 

berøres i pkt.3.4 
116 OECD komm. til art 5 nr. 11. 
117 OECD komm. til art 5 nr. 11. 
118 OECD komm. til art. 5 nr. 11 og 12. 
119 OECD komm. til art 5 nr. 12. 
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For maskiner, servere, kabler og annet teknisk utstyr fremgår det imidlertid av spredte ek-

sempler i kommentaren at det ikke er tilstrekkelig å bruke disse i sin virksomhet, selskapet må 

i tillegg «operate» 120slikt utstyr.  

 

Ved kabler eller rør som krysser en stats territorium heter det at det ikke kan anses å utgjøre et 

fast driftssted for et utenlandsk skattesubjekt som betaler den lokale «operator» for å benytte 

kabelen til transport av data, strøm eller annen eiendom. Dette fordi «in such a case, the en-

terprise is merely obtaining transmission or transportation services provided by the operator 

of the cable or pipeline and does not have the cable at its disposal».121 Derimot vil disposis-

jonskravet være oppfylt der selskapet «owns and operates a cable or pipeline that crosses the 

territory of a country solely for purposes of transporting its own property»122  

«Operate» kan dermed forstås som å eie og betjener eller drifte kabler, for eksempel en inter-

nettleverandør eller netteier for strøm. 

 

Tilsvarende gjelder ved såkalte roaming-avtaler, der ulike telefonselskaper inngår avtale om å 

la kunder benytte hverandres nettverk i ulike land, slik at de ikke selv behøver å sette opp 

egne telefonmaster i andre land. Det uttales at telefonselskapet i hjemlandet ved slike roam-

ing-avtaler «merely transfers calls to the foreign operator’s network and does not operate or 

have physical access to that network. Any place where the foreign network is located cannot 

be considered to be at the disposal of the home network» 123 

 

For servere som benyttes til lagring av en nettside, for eksempel den digitale plattform der 

annonsene vises, stilles også krav om å eie eller leie og operere selve serveren for at denne er 

til selskapets disposisjon. Avtale med server-operatører eller andre tredjepersoner om å bruke 

plass på deres server anses ikke å disponere over hele eller deler av serveren: 

«in such case, the enterprise does not even have physical presence at that location 

since the web site is not tangible. However, if the enterprise carrying out business 

through a web site has the server at its own disposal, for example it owns (or leases) 

and operates the server on which the web site is stored and used, the place where the 

server is located could constitute a permanent establishment of the enterprise if the 

other requirements of the Article are met» (min utheving)124  

 

                                                 
120 Se OECD komm.til art. 5 nr 38, 41, 64, 124. 
121 OECD komm. til art 5. nr. 64 
122 OECD komm til art. 5 nr. 64. 
123 OECD komm. til art 5. nr. 38. 
124 OECD komm. til art 5 nr. 124. 
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Samlet kan kommentarene forstås slik at disposisjonskravet for typiske fysiske innretninger 

som er nødvendige for digital annonsevirksomhet innebærer at selskapet må inneha en juri-

disk rett til å bruke gjenstandene og operere dem, i betydningen drifte og vedlikeholde gjen-

standene.  

 

Brukeres og kunders datautstyr i Norge eies og vedlikeholdes av brukerne og kundene selv, 

og kan dermed ikke disponeres av det utenlandske selskapet mønsteravtalens forstand. Heller 

ikke fysisk infrastruktur kan disponeres av det utenlandske selskapet med mindre det selv er 

operatør som drifter dette i Norge, hvilket er lite praktisk.  

 

Dermed er det bare servere som kan disponeres av et selskap i mønsteravtalens forstand, og 

som kan tjene som forretningssted for selskaper som driver med digitalt annonsesalg. Derimot 

vil ikke serveren kunne tjene som forretningssted for selskapet, dersom det utenlandske sel-

skapet betaler for å bruke en server som driftes og eies av uavhengige tredjepersoner. Dette 

må som nevnt tas med et forbehold om at enkelte land kan vektlegge eksistensen av en server 

ulikt.  

 

Disposisjonskravet i OECD art. 5 (1) medfører at en eventuell utvidelse av drivervilkåret i 

internretten til å omfatte brukeres og kunders maskiner og bruken av norsk infrastruktur ikke 

ville hatt noen virkning overfor selskaper hjemmehørende i land Norge har skatteavtale med. 

En tilknytning i form av en server som selskapet disponerer kan imidlertid være aktuelt også 

etter skatteavtalene. 

 

I det følgende fokuseres det derfor på hvordan en server som disponeres av selskapet kan opp-

fylle de øvrige vilkårene til å være fast og at virksomhet utøves gjennom serveren. 

 

3.3.2 «[F]ixed», «fast» 

Vilkåret om at forretningsstedet må være «fast» innebærer både et stedskrav og et tidskrav.125  

 

Stedskravet kan i lys av ordlyden «fixed» forstås som noe ubevegelig, stasjonært eller festet 

til bakken. Av kommentarene fremgår at det som utgangspunkt må være «a link between the 

place of business and a specific geographical point”126 Det kreves derimot ikke at forretnings-

stedet er “ … actually fixed to the soil on which it stands. It is enough that the equipment re-

                                                 
125 OECD komm til art 5 nr. 21 og 28. 
126 OECD komm. til art 5 nr. 21. 
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mains on a particular site …»127 Det kreves med andre ord at serveren befinner seg på et be-

stemt sted, og dette må naturligvis være innenfor den aktuelle statens territorium.128  

 

For servere er stedskravet presisert: 

“In the case of a server, what is relevant is not the possibility of the server being 

moved, but whether it is in fact moved. In order to constitute a fixed place of business 

if an enterprise, a server will need to be located at a certain place for at a sufficient pe-

riod of time so as to become fixed within the meaning of paragraph 1.”129   

 

At servere er mobile av natur er derfor ikke til hinder for å oppfylle stedskravet, såfremt de 

forblir på et bestemt sted lenge nok. Dette viser imidlertid at stedkravet enkelt kan unngås ved 

at slikt utstyr faktisk blir flyttet. 

 

Stedkravet har blitt utvidet gjennom statspraksis og kommentarene åpner for at virksomhet 

som etter sin art er mobil, kan oppfylle stedkravet der a «particular location within which the 

activities are moved may be identified as constituting a coherent whole commercially and 

geographically with respect to that business (min utheving). »130 Spørsmålet er om en server 

som blir flyttet kan oppfylle det utvidede stedskravet.  

 

Det kan kort vises til eksemplene i kommentarene, der det fremgår at utvidelsen om kommer-

siell og geografisk helhet særlig er tiltenkt virksomhet som består i enkeltprosjekter, for ek-

sempel konsulentoppdrag131 og maleroppdrag.132 For slik virksomhet innebærer kravet om 

kommersiell helhet at det er en og samme oppdragsgiver.133 Geografisk helhet illustreres ho-

vedsakelig ved at virksomheten må foregå innenfor samme bygning eller kontorkompleks.134 

Men bruk av ulike lokaler innenfor samme bygningskompleks oppfyller ikke kravet til kom-

mersiell helhet, dersom det er ulike oppdragsgivere.135 Samme oppdragsgiver, men ulike byg-

ninger, oppfyller derimot ikke geografisk helhet.136  

                                                 
127 OECD komm. til art, 5 nr. 21.  
128 OECD komm. Til art. 5 nr. 27. 
129 OECD komm. til art. 5 nr. 125. 
130 OECD komm. Til art. 5 nr. 22. 
131 OECD komm. til art 5 nr. 25. 
132 OECD komm til art. 5 nr. 24. 
133 OECD komm. til art 5. nr. 24 og nr. 25. 
134 OECD komm. til art. 5 nr. 24 og nr.  25. 
135 OECD komm. til art 5 nr. 24. 
136 OECD komm. til art. 5 nr. 24 og 25. 



30 

 

For salgsvirksomhet anses både kommersiell og geografisk helhet å foreligge ved forskjellige 

plasseringer av et utsalgssted på en utendørs markedsplass eller en gågate.137  

 

I Rt.1994 s. 752 Alphawell ble stedskravet i skatteavtalen mellom Norge og Storbritannia ikke 

ansett oppfylt der en britisk konsulent som arbeidet for Statoil hadde benyttet seg av ulike 

kontorplasser i to av Statoils lokaler i Stavanger, og i enkelte tilfeller kontorplasser i Bergen. 

Dette ble av Høyesterett ansett som forskjellige steder, og kunne derfor ikke anses som fast. 
138 

Dommen ble imidlertid avsagt før presiseringen om kommersiell og geografisk helhet ble 

inntatt i kommentarene i 2003.139 Dommen stenger derfor ikke for at geografisk og kommer-

siell helhet legges til grunn i senere avgjørelser.140  

 

Servere utgjør i seg selv en fysisk plassering av digitale aktiviteter rettet mot en rekke ulike 

og uavhengige brukere og annonsører, slik at selve aktivitetene ikke er knyttet til en enkelt 

oppdragsgiver. Kommentarene legger opp til at et utsalgssted på ulike steder på en utendørs 

markedsplass vil oppfylle det utvidede stedskravet, som normalt har en rekke uavhengige 

kunder.141 Det må derfor legges til grunn at vurderingstemaet er i hvilken grad serveren er 

plassert innenfor et område som utgjør en kommersiell og geografisk helhet, slik at det er lo-

kalet der serveren er plassert som må oppfylle stedskravet. Ut fra de nevnte eksemplene vil 

ikke stedskravet være oppfylt der en server for eksempel flyttes fra en bygning til en annen, 

men kan være oppfylt dersom den flyttes mellom ulike rom i samme bygning, forutsatt at 

bygningen i seg selv utgjør en kommersiell helhet. Kommersiell helhet kan for eksempel ten-

kes å foreligge der rommene leies av samme utleier.   

 

Etter dette er det lite rom for at en server som flyttes kan oppfylle det utvidede stedkravet.  

 

Det neste spørsmålet er hvor lenge en server må befinne seg på samme sted for å oppfylle 

tidskravet. 

 

                                                 
137 OECD komm. til art 5. nr. 23. 
138 Rt. 1994 s. 752 på s. 753-754. 
139 Naas (2017) s. 349, Zimmer (2017) s. 199-200. 
140 I Rt. 2004 s. 957 Viste Høyesterett til utvidelsen om geografisk og kommersiell helhet, jf. avsnitt 54. Saken 

gjaldt fast driftssted for et norsk selskap som utførte sokkelundersøkelser utenfor Elfenbenskysten over to 

områder på henholdsvis 561 og 1100 kvadratkilometer. Fast driftssted ble imidlertid avvist på grunnlag av 

tidskravet, og det ble derfor ikke tatt konkret stilling til geografisk og kommersiell helhet, jf. avsnitt 59 og 

60. 
141 OECD komm. til art 5. nr. 24. 



31 

 

Tidskravet kan i lys av begrepet «permanent establishment» innebære at forretningsstedet må 

benyttes i lengre tid, det må være noe permanent ved bruken av stedet.  At det er bruken av 

forretningsstedet som må være utgangspunktet for vurderingen, er en naturlig følge av dispo-

sisjonskravet og at virksomheten må utøves gjennom forretningsstedet. Det kan derfor ikke 

være av betydning om en server faktisk befinner seg på et bestemt sted i tilstrekkelig lang tid, 

dersom den ikke også benyttes av selskapet.  

 

Kommentarene oppstiller krav om en viss varighet, men angir at nedre grense må vurderes i 

lys av virksomhetens art.142 På bakgrunn av noe inkonsekvent statspraksis uttales det at det 

normalt kreves at forretningsstedet benyttes i minst seks måneder, men at det unntaksvis kan 

være oppfylt ved kortere varighet. 143 Et utgangspunkt på seks måneder har blitt lagt til grunn 

i Rt. 2004 s. 957 PGS. Høyesterett uttalte at det i tråd med OECD-landenes praksis normalt 

måtte kreves seks måneder, og kom til at to oppdrag på henholdsvis 25 og 41 dager klart falt 

utenfor fast driftssteds-regelen i art. 5 (1).144 Det kan derfor legges til grunn at seksmåneders-

kravet som utgangspunkt vil følges også i norsk rettspraksis. 

 

Basert på statspraksis gjøres det i kommentarene unntak fra seksmånederskravet ved «activi-

ties …of a recurrent nature»145 (gjentakende virksomhet) og  der business ..was carried on 

exclusively in that country». 146 Sistnevnte er ikke aktuelt.  

 

Gjentakende virksomhet omfatter tilfeller der det samme forretningsstedet benyttes ved flere 

adskilte anledninger, for eksempel ved sesongarbeid. I slike tilfeller kan tidskravet oppfylles 

ved en samlet vurdering over en lengre periode av varigheten og antall ganger stedet benyt-

tes.147 Bruken må antakelig samlet oppfylle seksmåneders-kravet.148  Dette unntaket kan, om 

enn noe upraktisk,  være aktuelt dersom selskapet benytter den samme serveren plassert på 

samme sted ved flere anledninger. Dersom serveren flyttes mellom noen få bestemte steder i 

Norge, kan det vurderes om den gjentatte bruken av hvert enkelt sted isolert sett oppfyller 

seksmånederskravet. 

 

Etter dette vil en server som disponeres av det utenlandske selskapet som utgangspunkt anses 

å være «fast» dersom serveren som anvendes befinner seg på et bestemt sted i minst seks må-

                                                 
142 OECD komm til art 5 nr. 27. 
143 OECD komm til art 5 nr. 28. 
144 Rt 2004 s. 957 avsnitt 61. 
145 OECD komm til art 5 nr. 29 
146 OECD komm. til art 5 nr. 30. 
147 OECD komm til art 5 nr. 29. 
148 Naas (2017) s. 350. 
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neder, og der det unntaksvis foreligger gjentakende virksomhet som samlet oppfyller seksmå-

nederskravet for et bestemt sted. 

 

Her kan det pekes på at den norske regelen om begrenset skatteplikt ikke stiller tilsvarende 

krav til at virksomhet foregår på et bestemt sted over en lang periode, da det i prinsippet er 

tilstrekkelig at det foregår økonomisk aktivitet av et visst omfang og varighet, i form av kjer-

neaktiviteter, i Norge. Dette viser som nevnt innledningsvis at fast driftsstedsregelen har et 

sterkere fokus på om en utenlandsk skattyter har etablert virksomhet i et land for å begrunne 

skatteplikt dit.  

 

3.3.3 Virksomhet utøvet helt eller delvis «through» «gjennom» forretningsstedet 

 

Det siste vilkåret er at selskapets «business» utøves helt eller delvis «through» forretningsste-

det. Det oppstilles dermed et vilkår om at selskapet utøver virksomhet, og et vilkår om at den-

ne virksomheten helt eller delvis blir utøvet gjennom forretningsstedet, i dette tilfellet serve-

ren.   

 

Som vist i pkt. 3.2 skal virksomhetsbegrepet etter internretten legges til grunn, der det som 

utgangspunkt kreves at det foregår økonomiske aktiviteter av et visst omfang og varighet for 

skattyters risiko,149 men begrenses i første omgang av stedskravet og tidskravet.  

 

Etter Odfjell-dommen er det usikkert om sondringen mellom kjerne- og støtteaktiviteter også 

skal anses som en del av virksomhetsbegrepet som er relevant ved tolkningen av skatteavtale-

nes fast driftsstedsregel. Det er likevel klart at skatteavtalene ikke kan utvide den beskatnings-

rett som følger av internretten, slik at forutsetningen for at skatteavtalen i det hele tatt vurde-

res er at virksomheten er begrenset skattepliktig etter internretten.  

 

Det legges likevel til grunn at det er det alminnelige virksomhetsbegrepet som fremdeles dan-

ner utgangspunktet for vurderingen.   

 

Som vist i pkt 2.2.2 kan relevante økonomiske aktiviteter være alle ledd i omsetningen av 

digitale annonseplasser som utøves for selskapets risiko, som kontraktsinngåelser, betalings-

formidling, ‘levering’ av annonseplasser på den digitale plattformen og løpende analyser og 

tilpasninger av annonseringen. Antakelig kan også løpende innhenting av, lagring og analyse 

av data kunne anses som økonomiske aktiviteter, fordi det har et økonomisk formål i slikt 

annonsesalg.  

                                                 
149 Se drøftelsen i pkt. 2.2.2. 
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Ettersom virksomhet også kan utøves «delvis» gjennom forretningsstedet, er det ikke nødven-

dig at alle selskapets aktiviteter i forbindelse med digitalt annonsesalg kan knyttes til serve-

ren. Det er tilstrekkelig at de isolert sett oppfyller kravene som stilles til virksomhet og det 

forlengede varighetskravet.   

 

Virksomheten må utøves «gjennom» serveren. Dette må ifølge kommentarene vurderes kon-

kret,150 og av de spredte eksemplene fremgår at aktivitetene forutsettes å foregå gjennom pro-

gramvaren og dataen som er lagret på serveren. 151  Disse kan også foregå automatisk uten 

personell tilstede. 152Som eksempel nevnes en server som tjener en nettside, der det må under-

søkes hvilken funksjon nettsiden har for det aktuelle selskapets virksomhet som helhet.153  

 

Ved digitale annonsesalg over internett vil dermed det avgjørende for at virksomhetsaktivite-

ter utøves «gjennom» et forretningssted i Norge, være at aktivitetene kan knyttes til program-

varen på en server beliggende i Norge som selskapet selv disponerer. Dersom disse aktivitete-

ne samlet sett utgjør virksomhet i skattelovens forstand og foregår over seks måneder, vil 

dermed serveren som utgangspunkt utgjøre et fast driftssted for selskapet der den er lokalisert. 

 

Det neste spørsmålet er om enkelte digitale aktiviteter kan rammes av unntakene fra fast 

driftssted i OECD art 5(4). 

 

3.3.4 Unntakene i OECD art. 5 (4) 

 

I OECD art 5 (4) bokstav a-f gis det en liste over aktiviteter som «the term ‘permanent estab-

lishment shall deem not to include». Unntaket innebærer at slike aktiviteter utøvet gjennom et 

fast forretningssted likevel ikke utgjør et fast driftssted, 154  og bygger på et skille mellom core 

activities (kjerneaktiviteter) og aktiviteter av preparatory or auxciliary character (forbere-

dende og hjelpende art).155 

 

Bokstav e og f ble endret i 2017,156 for å klargjøre at også aktivitetene som uttrykkelig frem-

går av bokstav a-d må være av forberedende eller hjelpende art for å rammes av unntaket.157 

                                                 
150 OECD komm. til art 5 nr. 126. 
151 OECD komm. til art 5 nr. 129 
152 OECD kommm. Til art 5 nr. 123. 
153 OECD komm til art 5 nr. 129. 
154 OECD komm. til art 5 nr. 58. 
155 Skaar (1991) s. 279-280. 
156 Anti-fragmenteringsregelen inntatt i OECD art 5 (4.1) i 2017 behandles ikke.  
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Dette innebærer at de nye endringene og kommentarene til endringene som utgangspunkt bare 

gjelder for skatteavtaler som har inntatt endringene fra 2017.158 Etter eldre skatteavtaler kan 

dermed aktivitetene som fremgår av a-d rammes av unntaket, selv om de skulle utgjøre kjer-

neaktiviteter for selskapet.159  

 

Ettersom “goods” og “merchandise” i bokstav a-d etter sin ordlyd og ifølge kommentarene 

«refer to tangible property», 160  vil endringen bare kunne være av betydning der en server blir 

brukt «solely for…collecting informaton, for the enterprise», jf. bokstav d, der det må antas at 

ren innsamling av brukerdata kan rammes av unntaket i 2010-versjonen.161  

 

I den videre fremstillingen behandles 2017-versjonen, og det legges til grunn at det avgjøren-

de for om unntaket kommer til anvendelse ved digital annonsevirksomhet er at aktiviteten, 

eller kombinasjonen av aktivitetene knyttet til serveren er av «preparatory or auxilliary cha-

racter», jf. OECD art 5 (4) siste ledd. 

 

Begrunnelsen for unntaket er at aktiviteter av forberedende og hjelpende art anses “so remote 

from the actual realisation of profits that it is difficult to allocate any profit to the fixed place 

of business in question.»162 Samtidig fremgår det at avveiningen beror på en konkret vurder-

ing, og at det avgjørende er om “the activity of the fixed place of business in itself forms an 

essential and significant part of the activity of the enterprise as a whole. (min utheving)”163  

Dersom aktivitetene er de samme som formålet med virksomheten vil aktivitetene imidlertid 

alltid utgjøre kjerneaktiviteter. 164  Det må derfor foretas en sammenligning mellom aktivite-

tene på serveren og de aktivitetene selskapet ellers utøver. 165 

 

Ved digitalt annonsesalg tilsier formålet at typiske salgsaktiviteter vil utgjøre kjerneaktivite-

ter. Dette fremgår av kommentarene relatert til internettsalg, der typiske slagsfunksjoner som: 

“…the conclusion of the contract with the customer, the processing of the payment and the 

delivery of the products are performed automatically through the equipment located there .. 

cannot be considered to be merely preparatory or auxiliary.” 166   

                                                                                                                                                         
157 OECD (2015b) s. 28. Skaar (1991) s. 290 la til grunn at det gjaldt generelt også før endringen. 
158 OECD komm. til art 5 nr. 4. OECD (2015b) s. 28, Naas (2017) s. 366.  
159 Naas (2017) s. 367. 
160 OECD komm. til art. 5 nr. 66. 
161 OECD MTC 2010 art. 5 (4) bokstav d. 
162 OECD komm. til art 5 nr. 58. 
163 OECD komm. til art. 5 nr. 59.  
164 OECD komm. til art. 5 nr. 59, Skaar (1991) s. 284 og 287.  
165 Zimmer (2017) s. 207. 
166 OECD komm. til art. 5 nr. 128. 
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Det må derfor legges til grunn at slike aktiviteter på en server ikke rammes av unntaket i 

OECD art 5(4).  

 

Dette er interessant, sett i lys av hensynet til å kunne allokere inntekter til det faste driftsste-

det. Av et høringsnotat om allokering til server-fast driftssted, utformet av en teknisk rådgi-

vingsgruppe i OECD,  fremgår blant annet at automatiske salgsfunksjoner på en server bare 

vil utgjøre «routine functions»167, og  «leave all substantial assets and risks with the head of-

fice»168, fordi det er utviklingen og eierskapet til programvaren som er det viktigste etter allo-

keringsprinsippene.169 Dette begrunnes også med at de programmerte aktivitetene mangler 

menneskelig og kunstig intelligens.170 I teorien argumenteres det derfor for at programmerte 

aktiviteter på en server per definisjon alltid må være av forbedende eller hjelpende art.171  

Det må imidlertid legges til grunn at salgsaktiviteter vil anses som kjerneaktiviteter i tråd med 

kommentarene. 

 

Om aktiviteter tilknyttet brukerdata kan utgjøre kjerneaktiviteter er usikkert, og beror på en 

konkret vurdering av om de utgjør en vesentlig og betydelig del av den digitale annonsevirk-

somheten. Kommentarene legger som utgangspunkt til grunn at «gathering market data for the 

enterprise»  generelt anses å være av forberedende og hjelpende art.172 med mindre “such 

functions form in themselves an essential and significant part of the business activity of the 

enterprise as a whole”173  

 

Det kan spørres om ikke det faktum at brukerdata utgjør en integrert del av digital annonse-

virksomhet kan tilsi at dette anses som kjerneaktiviteter for slike selskaper. Hensynet til allo-

kering tilsier antakelig at ren innsamling av rådata må anses som forberedende aktivitet, men 

dette kan kanskje variere ut fra mengden av data som selskapet samler inn. Antakelig kan det 

legges til grunn at bearbeidelse og analyse av brukerdata vil utgjøre kjerneaktiviteter ved digi-

talt annonsesalg, siden dette utgjør en aktiv bearbeidelse av viktige innsatsfaktorer. 

                                                 
167 OECD/TAG (2001) s. 4 
168 OECD/TAG (2001) s. 4 
169 OECD/TAG (2001) s. 4 
170 OECD/TAG (2001) s. 17, 20 og 27. 
171 Gianni (2014) s. 33. 
172 OECD komm. til art 5 nr. 128 
173 OECD komm. til art 5 nr. 129 
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3.3.5 Samlet konklusjon for grunnregelen 

 

Det er bare er servere som selskapet selv disponerer over som kan tjene som et fast driftssted 

ved digitalt annonsesalg over internett. For at en server skal kunne oppfylle vilkårene til fast 

driftssted må serveren for det første befinne seg på samme sted og benyttes i minst seks må-

neder. Videre må de digitale aktivitetene på programvaren på serveren samlet oppfylle vilkå-

rene for virksomhet etter norsk internrett, samtidig som at aktivitetene må utgjøre kjerneakti-

viteter etter OECD art 5 (4). Kravet om kjerneaktiviteter innebærer at digitale salgsfunksjoner 

vil være tilstrekkelig fordi de er aktiviteter som er sammenfallende med formålet med digitalt 

annonsesalg. Imidlertid er det usikkert om aktiviteter tilknyttet brukerdata kan utgjøre kjerne-

aktiviteter for slik virksomhet. Antakelig kan det legges til grunn at bearbeidelse og analyse 

av data kan utgjøre kjerneaktiviteter, mens ren innsamling og lagring av rådata vil anses som 

aktiviteter av forberedende og hjelpende art for slik virksomhet. Unntaket i OECD art 5 (4) 

om aktiviteter av forberedende og hjelpende art er generelt vanskelig å praktisere ved digitale 

aktiviteter på en server.  

 

3.4 Agentregelen i OECD art. 5(5) og 5(6) 

 

Det siste spørsmålet som berøres kort er om digital annonsevirksomhet kan gi grunnlag for 

fast driftssted etter agentregelen i OECD art 5 (5), jf. art 5 (6).   

 

Agentregelen ble endret i 2017174, slik at 2017-versjonen er annerledes enn tidligere versjoner 

av OCEDs mønsteravtale. Dette innebærer som ved endringene av unntaksregelen nevnt 

ovenfor, at den nye agent-regelen bare får virkning der denne er inntatt i den aktuelle skatte-

avtalen.175 Den sentrale endringen er at den tidligere agentregelen la vekt på om  representan-

ten hadde fullmakt til å inngå avtaler «in the name of the enterprise»176, mens den nye versjo-

nen har utvidet til visse tilfeller der en representant «plays the principal role leading to the 

conclusion of contracts». Dette ble inntatt for å klargjøre usikkerheter rundt kommisjonsfor-

hold, der kommisjonæren handler for hovedmannens regning, men i eget navn.177  I det føl-

gende tas det utgangpunkt i mønsteravtalen av 2017.  

  

                                                 
174 Se OECD (2015b) s. 15-16. 
175 OECD komm. til art. 5 nr. 4, Naas (2017) s. 374. 
176 Se OECD MTC 2010 art 5 (5) og art. 5(6). 
177 OECD (2015b) s. 15, Zimmer (2017) s. 208-209, se også Rt. 2011 s. 1581 Dell, der kommisjonsforholdet var 

til hinder for at datterselskapet kunne tjene som fast driftssted etter agentregelen, jf. avsnitt 58. 
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OECD art. 5 (5) oppstiller et alternativt grunnlag for fast driftssted der vilkårene etter grunn-

regelen i art. 5(1), jf. 5(2) ikke er oppfylt. Bestemmelsen innebærer at dersom det eksisterer 

en avhengig agent som handler på vegne av selskapet i en stat, kan denne utgjøre et fast 

driftssted for selskapet dersom de nærmere vilkårene i bestemmelsen er oppfylt. Bestemmel-

sens betydning er særlig at den erstatter kravet til fast, forretningssted og disposisjonskra-

vet.178   

 

Unntak gjelder der agentens aktiviteter rammes av art.  5 (4), jf.  OECD art 5 (5) siste avsnitt. 

Unntak gjelder også der agenten er en «independent agent and acts for the enterprise in the 

ordinary course of that business», med mindre han «acts exclusively or almost exclusively» 

på vegne av selskapet, jf. OECD art. 5 (6). 

 

Ettersom bestemmelsen er svært omfattende, behandles bare de vilkårene som er relevante for 

digitalt annonsesalg kortfattet.  

 

Digital annonsevirksomhet reiser hovedsakelig to spørsmål tilknyttet agent-regelen. Det første 

er om en server eller den digitale plattformen kan utgjøre en agent for selskapet, ettersom dis-

se utøver aktiviteter man tradisjonelt benytter salgsagenter til.  

  

Av OECD art 5 (5) fremgår det at bare «a person» kan utgjøre en agent. «Person» er definert i 

OECD art. 3 (1) bokstav a, og omfatter “individual, a company and any other body of 

persons». Dette innebærer at bare fysiske personer, selskaper og sammenslutninger kan utgjø-

re en agent i bestemmelsens forstand,179 slik at verken fysiske gjenstander eller immaterielle 

eiendeler som nettsider kan utgjøre et fast driftssted etter agentregelen.  

 

Det andre spørsmålet er om en server-tilbyder kan tjene som agent for selskapet, dersom sel-

skapet plasserer programvaren på vedkommendes server. 

 

Både selskaper og fysiske personer som utfører slike tjenester er «persons» i bestemmelsens 

forstand. Art. 5 (5) krever at de «are acting on behalf of» selskapet. I dette ligger et krav om at 

det må foreligge et fullmaktsforhold mellom det utenlandske selskapet og tjenesteyteren.180 

Videre kreves det at fullmakten anvendes ved at de enten «habitually concludes contracts or 

plays the principal role leading to the conclusion of contracts that are routinely concluded 

without modifications by the enterprise”. I tillegg stilles det krav om fullmaktens innhold, da 

kontraktene må enten være “in the name of the enterprise” eller gjelde “for the transfer of the 

                                                 
178 Skaar (1991) s. 464-465. 
179 OECD komm til art. 5 nr. 131, Naas (2017) s. 374. 
180 OECD komm. til art. 5 nr. 86, Zimmer (2017) s. 208, Naas (2017) s. 375. 
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ownership of, or for the granting of the right to use, property owned by that enterprise or that 

the enterprise has the right to use”, eller kontrakter “for the provision of services by that en-

terprise.”  

 

En server-tilbyder vil normalt ikke inneha noen fullmakt til å handle på vegne av selskapet 

eller kunne delta i eller «play the principal role» i aktivitetene som foregår gjennom program-

varen på serveren. Programvaren kontrolleres normalt av selskapet. Det utenlandske selskapet 

inngår ordinære avtaler med server-tilbyderen om leie av serverplass som en tjeneste.  Av 

kommentaren fremgår også at server-tilbydere «will not constitute an agent of the enterprises 

to which the web sites belong, because they will not conclude contracts or play the principal 

role leading to the conclusion of contracts in the name of these enterprises… “181 

 

Det kan også vises til en uttalelse av canadiske skattemyndigheter fra 2012182 og en uttalelse 

av danske skattemyndigheter fra 2016183 som bygget på agentregelen før 2017. Begge gjaldt 

spørsmål om avtale om bruk av tredjepersoners datasenter (samling av servere) lokalisert i 

landene ville etablere fast driftssted for selskapet. I begge sakene ble det trukket frem at pro-

gramvaren skulle håndteres av det utenlandske selskapet på avstand, og ikke av server-

tilbyderen, slik at vilkårene etter agentregelen i skatteavtalene ikke var oppfylt.    

 

Etter dette er det klart at verken en server, den digitale plattformen eller en server-tilbyder kan 

utgjøre en agent for selskapet i mønsteravtalens forstand. Digital annonsevirksomhet kan 

dermed ikke gi grunnlag for fast driftssted etter agentregelen i OECD art 5 (5), jf. art 5 (6).   

 

 

3.5 Sammenfatning  

 

Analysen av mønsteravtalens regel om fast driftssted har vist at et selskap må være fysisk 

tilstede i Norge for å kunne etablere fast driftssted her. Etter grunnregelen stilles det som 

minstekrav at det må foreligge en server i Norge, mens agentregelen ikke er anvendelig ved 

digitalt annonsesalg.  

 

Analysen av grunnregelen om fast driftssted viser at en eventuell endring eller tolkning av den 

norske regelen om begrenset skatteplikt til å omfatte servere i enkelte tilfelle kan etablere 

skatteplikt til Norge for utenlandske selskaper som er hjemmehørende i land Norge har skat-

teavtale med. 

                                                 
181 OECD komm.  Til art. 5 nr. 131. 
182 CRA 2012-0432141R3 E (Canada Revenue Agency). 
183 SKM2016.188.SR 
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I det virkelige liv kan selskaper enkelt la være å disponere over en server i stater dersom de 

ikke ønsker å bli skattepliktige dit. Servere svært mobile og vil antakelig bli mindre og mer 

mobile i den fremtidige teknologiutviklingen.184  Servere som fast driftssted er som allerede 

nevnt i kapittel 2.4.3 gjenstand for sterk kritikk.185  I pkt. 3.3.4 har det også fremgått at unnta-

kene for aktiviteter av forberedende og hjelpende art ikke nødvendigvis er treffende for digita-

le aktiviteter på en server.  

 

Dette innebærer at det ved digital annonsevirksomhet sjeldent vil foreligge kildestatsbeskat-

ning etter fast driftsstedsregelen i mønsteravtalen, og at det hovedsakelig vil være hjemstats-

beskatning i tråd med hovedregelen etter OECD art. 7 (1). 

 

Etter mitt syn er det verken hensiktsmessig å bygge på servere i mønsteravtalens fast drifts-

stedsregel eller i regelen om begrenset skatteplikt. Det vil derfor være nødvendig med andre 

tilpasninger i skatteavtalene og internretten dersom det er ønskelig at ren digital virksomhet 

skal være skattepliktig til statene som utgjør markeder for slik virksomhet.  

 

 

4 Utvidet beskatningsrett for markedsstatene?  

 

4.1 Innledning 

 

I den pågående internasjonale diskusjonen om skatt og digitalisering er det flere ulike syn på 

om markedsstatenes beskatningsrett bør utvides. Den seneste utviklingen i OECD er at det 

fremdeles ikke foreligger internasjonal enighet om digitalisering bør medføre endringer i det 

eksisterende skatteregelverket.186 Samtidig jobbes det videre med sikte på å oppnå internasjo-

nal enighet innen 2020.187 

 

 I EU har kommisjonen fremmet to direktivforslag om skatteregler tilpasset digitaløkono-

mien.188 Det er imidlertid lite trolig at direktivforslagene vil oppnå enstemmighet, som kreves 

for å gjøre endringer på inntektsskatteområdet.189  Dette berøres kort avslutningsvis. 

                                                 
184 Hongler og Pistone (2015) s. 12. 
185 Se også Gianni (2014) s. 31-34. 
186 OECD (2018) s. 171-172. 
187 OECD (2018) s. 173. 
188 COM(2018) 147 final, COM(2018) 148 final, COM(2018) 146 final. 
189 Stakkestad og Semmingsen (2018) s. 26-27. 
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Først gis et overblikk over sentrale argumenter for og imot utvidet beskatningsrett til mar-

kedsstatene de lege ferenda. Argumentasjonen knyttes i det følgende til kildeprinsippet og 

økonomisk tilknytning som begrunnelse for en stats rett til å skattlegge utlendingers virksom-

hetsinntekter. Det overordnede spørsmålet som reises som følge av digitaliseringen er nettopp 

hva slags tilknytning (nexus) mellom inntekter og en stat som bør begrunne skatteplikt dit de 

lege ferenda.190  

   

4.2 Kildeprinsippet og økonomisk tilknytning  

 

Det er to grunnleggende, men ulike, former for tilknytning som kan begrunne at beskatnings-

rett gis til en stat, og som kommer til uttrykk i hjemstatsprinsippet og kildestatsprinsippet.191 

 

4.2.1 Hjemstatsprinsippet 

 

Hjemstatsprinsippet192 begrunner beskatningsrett på grunnlag av en politisk eller personlig 

tilknytning mellom skattesubjektet og staten.193 I norsk rett fremgår en slik tilknytning av reg-

lene om alminnelig skatteplikt, der personlige skattesubjekter har skatteplikt til Norge når de 

er «bosatt» her, jf. sktl.§ 2-1 (1) og juridiske når de er «hjemmehørende» (ledelseskrite-

rium)194 i Norge, jf. sktl. § 2-2 (1). Ved slik tilknytning omfatter skatteplikten «all inntekt og 

formue her i riket og i utlandet», jf. §§ 2-1 (9) og 2-2 (6). Det er derfor ikke avgjørende om 

selve inntektene er knyttet til Norge, det er tilstrekkelig at skattesubjektet er tilknyttet Norge. I 

OECDs mønsteravtale fremgår denne tilknytningen av fordelingsreglene som gir hjemstaten 

beskatningsrett, og at hjemstat etter OECD art. 4 defineres ut fra bosted eller statsborgerskap 

for fysiske personer, og et stiftelses eller ledelseskriterium for juridiske personer.  

 

4.2.2 Kildestatsprinsippet 

 

                                                 
190 OECD (2018) s. 169. 
191 Cockfield (2013) s. 43, Skaar (1991) s. 23.   
192 Zimmer (2017) s.34 omtaler dette som globalinntektsprinsippet. 
193 Skaar (1991) s. 22-24, OECD (2015) s. 22, Gadzo (2016) s. 43, OECD (2015) s. 22. 
194 Ot. prp. nr. 86(1997-1998) s. 33. 
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Kildestatsprinsippet begrunner derimot beskatningsrett på grunnlag av en økonomisk eller 

territorial tilknytning mellom skatteobjektet (inntektene) og en stat.195 Kildestaten refererer til 

en stat som på en eller annen måte er knyttet til produksjonen av inntekten eller en stat der det 

skapes merverdier for et produkt.196  

I sktl. § 2-3 (1) b fremgår den økonomisk tilknytningen av at økonomisk aktivitet for skatt-

yters risiko må foregå i Norge. Bestemmelsen «bygger på et kildeskattprinsipp, det vil si at 

inntekt fra og formue knyttet til norsk kilde skal skattlegges her.»197 

 

I kommentarene til OECD art 7 fremgår det at fast driftsstedsregelen reflekterer «the interna-

tional consensus that, as a general rule, until an enterprise of one State has a permanent estab-

lishment in another State, it should not properly be regarded as participating in the economic 

life of that other States to such an extent that the other State should have taxing rights on its 

profits» (min utheving).198  Fast driftssted angir grensen for når det foreligger tilstrekkelig 

økonomisk tilknytning til en annen stat enn hjemstaten for å begrunne skatteplikt dit, og sam-

tidig  når virksomhetsinntekter anses å ha kilder i en annen stat enn hjemstaten.199  

 

Kildestatsprinsippet i fast driftsstedsregelen har røtter tilbake til en teori om «economic alle-

giance» fra 1923,200der «the origin of wealth» ble ansett som bevis på at en skattyter hadde en 

økonomisk forpliktelse til en stat, fordi inntektene hadde sin opprinnelse der.201 Virksom-

hetsinntekters opprinnelse ble knyttet til «the nexus between business income and the various 

physical places contributing to the production of the income».202 

 

Begge regelsettene bygger dermed på det grunnsyn at det er graden av økonomisk tilknytning 

til en stats økonomi som kan begrunne at beskatningsrett til internasjonale virksomhetsinntek-

ter bør gis til denne staten framfor hjemstaten. Samtidig defineres den økonomiske tilknyt-

ningen i form av kildeprinsippet, der grunntanken er at det er mulig å avdekke hvor inntekter 

har sin geografiske opprinnelse.  

                                                 
195 Skaar (1991) s. 22-24, Gadzo (2016) s. 43 med videre henvisninger, OECD (2015) s. 2, Cockfield (2013) s. 

47-49. 
196 Vogel (1998) s.223.  
197 Ot. prp. nr. 86(1997-1998) s. 34. 
198 OECD komm. til art 7 nr. 11. 
199 Cockfield m.fl. (2013) s. 47, Cavelti, Jaag og Rohner (2017) s. 359. 
200 Skaar (1991) s. 79-80 viser til at de opprinnelige teoriene om «economic allegiance» var utformet av von 

Schanz og Seligman på slutten av 1900-tallet. Se nedenfor pkt. 4.2.4.2 om nytteprinsippet. 
201 Skaar (1991) s. 23, 79-80, OECD (2015) s. 25.   
202 OECD (2015) s. 25. 
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Både det norske virksomhetsbegrepet og fast driftsstedregelen knytter kildene til produksjons- 

og tilbudssiden. Det fokuseres på økonomisk aktivitet for skattyters regning og risiko, som er 

i tråd med fokuset på produksjonssiden i den opprinnelige teorien om «the origin of wealth».  

Ut fra dette er det i utgangspunktet graden av økonomisk tilknytning og om inntekter har sine 

kilder i en stat som kan begrunne utvidet beskatningsrett til markedsstater for digital virksom-

het.  

 

Det kan vises til at Gadzo anser et krav om tilknytning mellom en stat og et skattesub-

jekt/objekt i form av personlig eller territorial tilknytning (økonomisk tilknytning) som ut-

trykk for internasjonal sedvanerett som begrenser staters suverenitet på skatterettens områ-

de.203 Han viser imidlertid til at selv om den territoriale tilknytningen (økonomisk tilknytning) 

konsekvent uttrykkes i form av et kildeprinsipp, varierer det nærmere innholdet mellom stater 

og ulike inntektstyper. Kildeprinsippets innhold for virksomhetsinntekter er derfor etter hans 

analyse ikke uttrykk for internasjonal sedvanerett.204  

 

Forståelsen av økonomisk tilknytning og kildeprinsippet er gjenstand for en pågående disku-

sjon. I det følgende skilles det mellom kildeprinsippet forstått som produksjonssiden, og en 

bredere forståelse av økonomisk tilknytning som begrunnelse for skatteplikt til markedsstater. 

Dette vurderes i lys av det gjeldende kildeprinsippet i fast driftsstedsregelen og norsk rett. 

 

4.2.3 Nærmere om kildeprinsippet 

 

Det diskuteres om kildeprinsippet i dagens skatteregler er egnet til å fange opp hvordan inn-

tekter skapes i en global og digital kontekst.205 Ifølge Deveraux og Vella: ”numerous factors 

contribute to the creation of income… But they might be spread over a number of countries, 

making it impossible – even conceptually – to pinpoint the contribution of each specific loca-

tion to the overall profit earned.”206 Argumenter for markedsstatsbeskatning synes å knytte 

produksjonssiden av kildeprinsippet til konsumenter i markedsstatene.  

 

                                                 
203 Gadzo (2016) s. 82-83 og Gadzo (2018). 
204 Gadzo (2016) s. 81-83. 
205 Avi-Yonah (2009) s. 38. Se også Gadzo (2016) s. 209 med videre henvisninger. 
206 Deveraux and Vella (2017) s. 9. 
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OECD har bygget videre på kildeprinsippet. Målsettingen er at både fordeling av beskatnings-

rett og allokering av inntekter er i tråd med «the principle of aligning profits with underlying 

economic activities and value creation”207 Enkelte anser dette som et nytt prinsipp,208 eller et 

politisk slagord.209   

 

OECD selv knytter verdiskapning til “’the origin of wealth’-principle». 210 Men uttaler at 

dagens vektlegging av fysiske faktorer “may be challenged by the ongoing digitalisation of 

the economy to the extent that value creation is becoming less dependent on the physical 

presence of people or property”.211  

 

OECD har foretatt økonomiske analyser av hvordan merverdier skapes i ulike typer digitali-

sert virksomhet sammenlignet med tradisjonell virksomhet.212 Dette kan forstås som et forsøk 

på å avdekke om det foreligger nye former for inntektskilder ved digitalisert virksomhet.  

 

Det fremheves særlig at konsumenter, i form av brukere, har en ny og aktiv rolle i verdiskap-

ningen for sterkt digitalisert virksomhet sammenlignet med tradisjonelle virksomhetstyper.213 

Tilsvarende argument anvendes av EU-kommisjonen,214 og fremgår tydelig i en nylig ut-

talelse fra HM Treasury i Storbritannia: “for some types of digital businesses, users can be 

seen participating in a non-traditional value chain and performing supply-side functions that 

would historically have been undertaken by the business itself.” 215 

 

Brukermedvirkning i markedsstatene anses dermed som en form for økonomisk aktivitet på 

vegne av selskapet. Hovedbudskapet er at markedsstater utgjør egentlige kildestater for bru-

kermedvirkning.  

 

                                                 
207 OECD (2018) s. 173. 
208 Olbert og Spengel (2017) s. 9-10, Deveraux og Vella (2017) s. 8-9. 
209 Zimmer (2017) s. 37. 
210 OECD (2018) s. 168 
211 OECD (2018) s. 169. 
212 Se OECD (2018) kapittel 2.   
213 OECD (2018) s. 56. 
214 COM(2018) 146 final s. 1. 
215 HM Treasury (2018) s. 9. 
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En slik inntektskilde fanges verken opp av dagens fast driftsstedsregelen eller den norske re-

gelen om begrenset skatteplikt. Virksomhetsbegrepet gir neppe rom for å identifisere privat-

personers aktiviteter med selskapet, og måtte i tilfelle bygges på at det utgjør en form for gra-

tis arbeidskraft eller knyttes til selskapet på kontraktsmessig grunnlag.  

Dersom dette aksepteres, kan brukermedvirkning tale for en utvidelse av markedsstaters be-

skatningsrett overfor enkelte former for sterkt digitalisert virksomhet.  

 

Men da det tilsynelatende ikke gjelder digitalisert virksomhet generelt, kan det ikke begrunne 

en vidtrekkende endring av fast driftsstedsregelen eller den norske regelen om begrenset skat-

teplikt. Derimot kan en særregel for enkelte typer digitale tjenester forsvares. 

 

Flere av medlemmene i OECD-samarbeidet er ikke enige i at brukermedvirkning og data ut-

gjør verdiskapning for selskapene. Det fremheves for eksempel at dette bare er input til slik 

virksomhet fra uavhengige tredjepersoner.216  

 

Mer generelt kan et vel så gyldig standpunkt være at verdiskapning gjennom brukermedvirk-

ning og data hovedsakelig kan knyttes til teknologiutvikling, da teknologien gjør det mulig å 

få brukere til å gjøre mye av ‘arbeidet’ for virksomhetene på ulike digitale plattformer.  

 

4.2.4 Bredere forståelse av økonomisk tilknytning 

 

4.2.4.1 Utvidelse av kildeprinsippet 

 

Ensidig fokus på produksjonssiden av inntekter er kritisert for å være lite egnet i en digital 

økonomi, der produksjons- og tilbudssiden i stadig større grad er geografisk adskilt fra mark-

eder og konsumenter.  

 

Vogel uttalte allerede i 1988 at:  

“It cannot convincingly be denied that providing a market contributes to the sales in-

come at least to some extent as providing the goods does. There is no valid objection, 

therefore, against a claim of the sales state to tax part of the sales income.”217 

                                                 
216 OECD (2018) s. 59. 
217 Vogel (1988) s. 401. 
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Hongler og Pistone uttaler at kildeprinsippet “should also take into account additional factors, 

including those that arise in the market country and that can influence the performance of 

business and value creation arising in such a context.”218 Gadzo viser til at det kan argumente-

res for at inntekter oppstår som følge av en samhandling mellom tilbud og etterspørsel.219 

 

Fra et økonomisk perspektiv kan det derfor argumenteres for at deler av inntektene har sine 

kilder i landene som utgjør markeder.  

 

Så fremt verdiskapningen kan anses å være over en viss minsteterskel, kan et slikt synspunkt 

isolert tale for en bredere endring av fast driftsstedsregelen, og en endring av virksomhetsbe-

grepets ensidige fokus på økonomisk aktivitet for skattyters risiko.  

Et slikt fokus på etterspørselssiden vil imidlertid gjelde all virksomhet, og kan tilsi at annen 

eksportvirksomhet bør skattlegges noe i mottakerstaten.  

 

4.2.4.2 Nytteprinsippet 

 

Markedets- eller kildestatens bidrag til utlendingers digitale virksomhet knyttes generelt til 

såkalt «benefit-theory» (nytteprinsipp). 

 

Nytteprinsippet sikter til at skattens overordnede formål er å finansiere offentlige goder, og 

tilsier at enhver som har nytte av goder finansiert av det offentlige bør bidra til å finansiere 

disse godene.220 I nasjonal skattelovgivning er nytteprinsippet erstattet av skatteevneprinsip-

pet.221 Internasjonalt er imidlertid nytteprinsippet trukket inn som begrunnelse for en stats rett 

til å skattlegge utlendinger som har nytte av statens offentlige goder, de lege ferenda.222 

                                                 
218 Hongler og Pistone (2015) s. 19. 
219 Gadzo (2016) s. 192-193, med videre henvisninger. 
220 Zimmer (2014) s. 31, Nytteprinsippet er en del av vertikal rettferdighet i hensynet til rettferdighet i skatteret-

ten.  
221 Zimmer (2014) s. 31, Skaar (1991) s. 24-25. 
222 Noen eksempler er Vogel (1988) s. 394-395 Pinto (2002 a) s. 2, Skaar (1991) s.25, Hongler og Pistone (2015) 

s.19-22, Gadzo (2016) s. 193, se også  OECD (2015) s. 22.  
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Flere viser også til at den opprinnelige teorien om økonomisk tilknytning var utformet av tys-

keren von Schanz i 1892, og at han trakk inn nytteprinsippet som begrunnelse for to tredelers 

kildestatsbeskatning .223 

 

Bak den eksisterende fast driftsstedsregelen ligger det ifølge Skaar en presumsjon om at bare 

virksomhet med fast driftssted «has extended its activities abroad to such a degree that the 

benefits from this country’s expenditure networks justify taxation to that country”. Han fant 

derimot på bakgrunn av at virksomhet allerede i 1991 var blitt mer mobil at: 

“The circumstance that short-term business operations may accumulate substantial 

profits from domestic sources indicates on the contrary that the taxpayer benefits sub-

stantially from the infrastructure of the host country, even though no PE exists. … To-

day, the performance of a business activity in another country, the duration of the ac-

tivity, and the profits arising from it, are per se significant arguments against the as-

sumption that these enterprises do not have economic allegiance to another state.”224  

 

Pinto viser til at det samme gjelder ved digital handel, og nevner nytte av rettssystemet i en 

stat, garantier for betalinger fra kunder, beskyttelse av intellektuell eiendomsrett, samt at et 

marked ikke ville eksistert uten internett-infrastruktur og datautstyr i markedsstaten. 225 Ifølge 

Pinto:  

“…it is arguable that the costs of providing these benefits should justify the right for 

source countries to tax the resultant income (or at least part of it) under the benefit 

principle.”226 

 

Digitalisering tilfører en ytterligere dimensjon til Skaars opprinnelige betraktinger. Digitalise-

ring betyr at synlige fysiske økonomiske aktiviteter er fraværende i markedsstatene. Skaars 

fokus på økonomisk aktivitet, varighet og inntekter er kun gyldig for markedsstater dersom de 

egentlig utgjør kildestater. Dette må nødvendigvis bygge på en annen definisjon av virksom-

                                                 
223 Hongler og Pistone (2015) s. 19-20 med videre henvisning til von Schanz (1892), se lignende forståelse av 

von Schanz i Pinto (2002a) s. 2-3. Se også Skaar (1991) s. 79-80 og Gadzo (2016) s. 188 og Gadzo (2018) s. 

205. 
224 Skaar (1991) s. 561. 
225 Pinto (2002a) s.4-5, Hongler-Pistone (2015) s. 22 har tilsvarende syn. 
226 Pinto (2002a) s. 5. 
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hetsinntekters kilder enn det som fremgår av både virksomhetsbegrepet i norsk rett og av fast 

driftsstedsregelen. Pinto bygger også i tråd med dette på at kildeprinsippet bør omdefineres.227  

 

Et sentralt argument mot nytteprinsippet er at tilgang til markeder og bruk av offentlige goder, 

for eksempel ved alminnelig eksportvirksomhet og fjernsalg, ikke tidligere har dannet grunn-

lag for inntektsskatteplikt i importstatene.  

 

Mot dette kan det trekkes frem at digitalisering gjør at økonomiske samhandling med mar-

kedsstater på distanse har økt, og at dette kan skape en ubalanse mellom kildestatsbeskatning 

og hjemstatsbeskatning sammenlignet med tidligere. 

 

Betydningen av omfanget tas blant annet228 opp i OECDs arbeid og omtales som scale 

without mass (omfang uten fysisk masse): 

“…’[S]cale without mass’ is impacting the distribution of taxing rights over time by 

reducing the number of jurisdictions where a taxing right can be asserted over the 

business profits of an [multinational entity] …. [S]cale without mass has led to an in-

creasing share of the profits from cross-border activities not being taxed in the market 

jurisdiction, including in situations where the foreign enterprise has an important eco-

nomic presence in that market.” (mine tilføyelser).229  

Dette er naturligvis et av de sentrale punktene der det foreligger uenighet mellom medlems-

landene i OECD-samarbeidet.230 

 

En økende ubalanse mellom hjemstater og tradisjonelt sett kildestater, kan likevel i seg selv 

skape politisk press for endringer, også der det mangles bevis på at skattegrunnlaget til mar-

kedsstatene er truet etter det gjeldende kildeprinsippet.   

 

 

4.2.5 Sammenfatning 

 

I dette kapittelet har jeg forsøkt å vise hvordan spørsmålet om markedsstater bør gis beskat-

ningsrett ofte blir begrunnet og forankret i prinsippene for fordeling av beskatningsrett mel-

                                                 
227 Pinto (2002b) s.2, avhandlingens kap. 6-8 behandler ulike modeller for ny definisjon. 
228 Se Cockfield (2013) s. 462. 
229 OECD (2018) s. 178. 
230 OECD (2018) s. 171-172. 
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lom statene. Jeg har vist at både konseptene om kilde og økonomisk tilknytning gradvis utvi-

des eller omformuleres for å få markedsstater inn i et kildestatsperspektiv. At en slik utvidelse 

er nødvendig, innebærer etter mitt syn, at det overordnede spørsmålet ikke er om markedssta-

tene egentlig utgjør kildestater. Det reises i stedet to indirekte spørsmål; det første er om kil-

deprinsippet bør omdefineres og legge mer vekt på konsument- og markedsstaten. Det andre 

er om nytteprinsippet bør begrunne skatteplikt til en stat, særlig fordi skattebalansen endres.   

Dette viser etter min mening hvorfor det er vanskelig å komme til internasjonal enighet.  Kil-

deprinsippet definert i dag fokuserer på produksjonssiden og risiko231 som ikke befinner seg i 

markedsstaten. Identifikasjon mellom selskap og brukermedvirkning vil heller ikke følge av 

gjeldende rett, slik jeg ser det, og dermed heller ikke av det eksisterende kildeprinsippet. 

 

Omdefinering av kildeprinsippet er særlig interessant fordi destinasjonselementer hovedsake-

lig knyttes til digital virksomhet, og sjelden til et spørsmål om å innføre destinasjonselementer 

mer generelt for all internasjonal virksomhet. 

 

Selv om OECD har uttalt at det ikke er ønskelig å «ring-fence the digital economy»,232 er det 

kanskje det som gjøres dersom destinasjonselementer kun får betydning for digitalisert virk-

somhet. Dette skaper også avgrensingsproblemer for hvor digitalisert virksomhet bør være for 

at destinasjonselementer bør trekkes inn. Det kan vises til at for eksempel Deveraux og Vella 

m.fl. har foreslått en radikal endring av hele det globale selskapsskattesystemet til destina-

sjonsbaserte skatter, som hovedsakelig innebærer skatt på import og ikke eksport.233  

 

5 Avslutning  

 

EU -kommisjonen la den 21. mars 2018 frem to direktivforslag234 i forbindelse med sitt arbeid 

med skatt og digitalisering.  

 

Det ene forslaget representerer en langsiktig løsning, og introduserer konseptet «significant 

digital presence» (digitalt fast driftssted) som et alternativt grunnlag for fast driftssted i en stat 

for bestemte digitale tjenester. 235 Alternative kriterier for å bestemme om det foreligger såkalt 

digitalt fast driftssted, knyttes til faktorer i markedsstaten – omsetning, antall brukere eller et 

gitt antall kontrakter. Foruten kildeprinsippet og balansering av konkurranseforholdene i 

                                                 
231 Norsk rett og fast driftsstedsregelen. For en oversikt over ulike kilderegler, se Gadzo (2016) s. 78-79. 
232 OECD (2018) s. 167, OECD (2015) s. 11. 
233 Se Deveraux og Vella (2017) og Auerbach m.fl (2017). 
234 COM(2018) 147 final og COM(2018) 148 final. 
235 COM(2018) 147 final s. 7. 
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markedene, er dette forslaget også begrunnet i nytteprinsippet: “Companies with a significant 

digital presence in a Member State are able to benefit from its public services and market in-

frastructure, such as the judicial system and high level of connectivity in a Member State, but 

do not pay tax there…”236 Den andre delen av forslaget innebærer nye allokeringsregler til-

passet de nye reglene om digital fast driftssted. 

 

I tillegg fremmes et forslag om en midlertidig løsning, i form av en «digital services tax 

(DTC)». Dette er en omsetningsavgift på 3 prosent knyttet til to typer digitale tjenester; digi-

talt annonsesalg og digitale formidlingstjenester via delingsplattformer.237 Avgiften er be-

grunnet i at det for disse tjenestene “ is a large gap between the value created and Member 

States' ability to tax it – where user participation and user contributions play a central role in 

value creation.”238 

Som allerede nevnt, er det lite trolig at noen av forslagene vedtas, men de er også ment som 

innspill og eksempler til det videre internasjonale arbeidet i OECD.239 Kommisjonens forslag 

kan også være et mønster for enkeltland i EU som ønsker å innføre slike avgifter. 

 

Den langsiktige løsningen, digitalt fast driftssted, ble blant annet skissert av OECD i 2015.240  

Kommisjonens forslag gir en mer detaljert utforming av vilkårene og allokeringsreglene. Di-

rektivforslaget vil bare ha virkning mellom medlemsstatene,241og følges derfor av en veiled-

ning for reforhandling av skatteavtaler med tredjeland.242 Enkelte land, som India og Israel, 

har allerede innført en lignende regel i sin internrett, men virkningen begrenses av skatteavta-

lene.243 

 

En internasjonal løsning om digitalt fast driftssted og allokering til et slikt fast driftssted er 

hovedspørsmålet som behandles videre i OECDs arbeid mot 2020, der planen er å «undertake 

a coherent and concurrent review of the two key aspects of the existing tax framework, 

namely the profit allocation and nexus rules …” 244 

                                                 
236 COM(2018) 146 final s. 4. 
237 COM(2018) 148 final art. 3 (1) og 8.  
238 COM(2018) 146 final s. 9. 
239 COM(2018) 146 final s. 5. 
240 Se OECD (2015) s. 107-117 og OECD (2014) kap. 8. 
241 COM(2018) 147 final art. 2. 
242 C(2018) 1650 final s. 2 
243 OECD (2018) s. 137-138. 
244 OECD (2018) s. 173.  
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Den midlertidige løsningen, DTC, er en versjon av såkalt «Equalization Levy» beskrevet av 

OECD i 2015.245 Lignende avgifter på digitale tjenester er allerede innført i flere land, for 

eksempel India, Italia, Ungarn og Frankrike.246 I EU er det planlagt eller innført indirekte 

skatter i 10 medlemsstater.247 I Norge har stortingsrepresentant Une Bastholm fremmet et re-

presentantforslag der det blant annet etterlyses omsetningsavgifter.248  

Fellestrekk ved slike tiltak er at de er ment å ligge utenfor skatteavtalenes virkeområde,249 og 

dermed der det foreligger nasjonalt handlingsrom. De reiser en rekke spørsmål,250 herunder 

forholdet mellom bruttoomsetning og overskudd, som det ikke er rom til å behandle her.  

 

OECD peker på at et økende antall stater innfører lignende tiltak og at det mest sannsynlig vil 

bli flere framover. 251 Dette kan være et tegn på at et økende antall markedsstater anser skatte-

balansen mellom land som truet, og at presset for endringer vil øke i takt med at digitalisering 

gjennomsyrer stadig mer av internasjonal virksomhet.  Det kan spørres om de midlertidige 

tiltakene anses som så skadelige for den internasjonale handelen, at flere stater går med på å 

gjøre endringer i skatteavtalenes tilknytnings- og allokeringsregler innen 2020.  

                                                 
245 OECD (2015) s. 115-117. 
246 OECD (2018) s. 140-147. 
247 COM(2018) 146 final s. 8. 
248 Representantforslag 69 S (2017–2018). 
249 OECD (2018) s. 140. 
250 Se om dette OECD (2018) s. 178-190. 
251 OECD (2018) s. 159. 
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