
54 NR. 2 > 2010

Skatt

Kil de skatt i EU på 
ut byt te til Nor ge – 
like vel lov lig?
Sva ret på det te spørs må let er etter vårt syn nei, selv om en fersk dom fra EUdom sto
len (C540/07) har skapt noe usik ker het rundt det te. Dom men, som til la ter ita li ensk kil
de skatt på ut byt ter til Nor ge, byg ger på urik ti ge for ut set nin ger og fak ta, og vil der med 
etter vårt syn ha svært be gren set virk ning.

de nor ske reg lene for 
kil de skatt på ut byt te var 
i strid med de fire fri he-
ter, og at Nor ge der med 
ikke kun ne ileg ge kil de-
skatt på ut byt te til ak sjo-
næ rer hjem me hø ren de 
in nen for EØS. Det har 
si den blitt av sagt fle re 
av gjø rel ser som stad fes ter 
det te prin sip pet, bl.a. 
Denkavit-sa ken2 og 
Amurta-sa ken3. På bak-
grunn av dis se dom me ne 

ble nor ske skatte reg ler end ret slik at 
ut byt te til selskapsaksjonærer hjem me hø-
ren de in nen for EØS ikke ileg ges kil de-
skatt. Nor ske sel ska per har på sam me 
grunn lag på be ropt seg unn tak fra kil de-
skatt på ut byt te ut de lin ger fra uten land ske 
sel ska per hjem me hø ren de i EU/EØS.

Den 19. no vem ber 2009 avsa EU-dom sto-
len dom i sa ken «Kom mi sjo nen v. Ita lia» 
(C-540/07), hvor det ble slått fast at det 
ikke er i strid med EØS-ret ten å ileg ge 
kil de skatt på ut byt te fra et ita li ensk sel skap 
til nor ske sel ska per, selv om ut byt te mel-
lom ita lien ske sel ska per og fra et ita li ensk 
sel skap til EU-sel ska per er skat te fritt.

Av gjø rel sen stri der mot tid li ge re prak sis fra 
EU- og EFTA-dom sto len4, og kan sy nes å 

2 C-170/05.
3 C379/05.
4 I EU-domstolens avgjørelse av 11. juni 2009 (C-521/07) 

ble det riktignok reist spørsmål om det at EØS-statene 
ikke har innført Assistansedirektivet kan rettferdiggjøre 
en restriksjon, men spørsmålet ble ikke realitetsbehandlet 
av EU-domstolen. Saken gjelder ikke utveksling av 
informasjon, men om det var adgang til å kreve høyere 
eierandel i nederlandske selskaper for aksjonærer hjem-
mehørende innenfor EØS som vilkår for fritak for 
kildeskatt på utbytte.

Dom men for ut set ter at det ikke er etab lert 
ord nin ger for ut veks ling av in for ma sjon 
mel lom Nor ge og Ita lia, og at ita lien ske 
myn dig he ter så le des ikke kan be Nor ge 
om in for ma sjon om nor ske sel ska per som 
mot tar ut byt te fra Ita lia. På den ne bak-
grunn kon klu de rer EU-dom sto len at Ita lia 
kan ileg ge kil de skatt for å hind re skat te-
unn dra gel se. Det te er imid ler tid feil, da 
Ita lia vit ter lig kan kre ve rele vant in for ma-
sjon fra Nor ge, både etter skat te av ta len 
mel lom Nor ge og Ita lia og etter Eu ro pa rå-
dets kon ven sjon om ad mi nist ra tiv bi stand 
i skat te sa ker. I den ne ar tik ke len be grun ner 
vi 1) hvor for dom men bør til leg ges li ten 
retts kil de mes sig vekt og 2) hvor for gode 
grun ner ta ler for at EU-dom sto len vil le 
kom met til det mot sat te re sul tat der som 
sa ken had de blitt be hand let på nytt med et 
kor rekt fak tum. Sva ret på spørs må let i 
tit te len me ner vi der for er: nei.

Tid li ge re dom mer
I EFTA-dom sto lens av gjø rel se i Fo kus 
Bank-sa ken1 fra 2004 ble det slått fast at 

1 Rådgivende uttalelse av EFTA-domstolen avgitt 23. 
november 2004 (E-1/04).

ska pe usik ker het rundt nor ske sel ska pers 
ret tig he ter un der EØS-av ta len. Det ut ta les 
blant an net at EU-dom sto lens prak sis 
ved rø ren de de fire fri he ter ikke kan an ven-
des di rek te på alle sa ker som om hand ler 
EØS-lan de ne. Det kan der for ten kes at 
skat te myn dig he te ne i EU-land vil bru ke 
dom men som ar gu ment for å skatt leg ge 
nor ske sel ska per stren ge re enn lo ka le sel-
ska per og sel ska per hjem me hø ren de i de 
and re EU-lan de ne.

Sa ken for EU-dom sto len
Av gjø rel sen gjel der ita lien ske reg ler for 
kil de skatt på ut byt te til uten land ske ak sjo-
næ rer. Mens ut byt te som ut be ta les til ita-
lien ske ak sjo næ rer er 95 % skat te fritt, 
ileg ges ak sjo næ rer i Nor ge, Is land og Lux-
em bourg («EØS-lan de ne») ita li ensk kil de-
skatt på ut byt tet med 27 %5. Det un der-
lig gen de saks for hol det er der med til sva-
rende som i Fo kus Bank-sa ken og et ter føl-
gen de av gjø rel ser fra EU-dom sto len. Ita lia 
har imid ler tid på be ropt seg at hen sy net til 
unn gå el se av skat te unn dra gel se rett fer dig-
gjør den dis kri mi ne ren de be hand lin gen av 
nor ske sel ska per. Ita lien ske skat te myn dig-
he ter hev der at si den Nor ge som EØS-
land ikke er med lem av EU-di rek tiv 
77/799 om sam ar beid i skat te sa ker 
(«Mu tual Assistance Directive» – her et ter 
As si stan se di rek ti vet), og si den skat te av ta-
len mel lom Nor ge og Ita lia ikke inne hol-
der en klau sul om plikt til å ut veks le opp-
lys nin ger (hvil ket er feil), har myn dig he-
te ne ikke god nok mu lig het til å få veri fi-

5 Kildeskattesatsen er redusert til 15 % etter artikkel 10 i 
skatteavtalen mellom Norge og Italia. I og med at norske 
selskaper ikke får kreditfradrag i norsk skatt på utbytte (3 
%) utgjør den italienske kildeskatt endelig skattebelast-
ning for selskapet.
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sert at ut byt te fak tisk vil bli ut delt til et 
sel skap som er be skyt tet av EØS-av ta len6.

For å unn gå skat te unn dra gel se vil der for 
ita lien ske skat te myn dig he ter ileg ge kil de-
skatt på ut byt te som ut de les til nor ske 
sel ska per. Det sy nes å være for ut satt at det 
ikke vil være ad gang til å kre ve re fu sjon av 
den ne kil de skat ten.

Sa ken er et så kalt traktatbruddssøksmål, 
hvor EU-kom mi sjo nen har stev net Ita lia 
inn for EU-dom sto len for mang lende 
et ter le vel se av Fo kus Bank-sa ken og et ter-
føl gen de av gjø rel ser fra EU-dom sto len. 
Til sva rende traktatbruddssøksmål er i 
pro sess mot kildeskattereglene i fle re and re 
EU-land, her un der Spa nia, Øs ter ri ke, 
Tysk land og Fin land7.

EU-dom sto lens ar gu men ta sjon
EU-dom sto lens av gjø ren de ar gu ment for at 
det ikke er i strid med EØS-ret ten å ileg ge 
kil de skatt på ut byt te til nor ske ak sjo næ rer er 
at det ikke er etab lert ord nin ger for ut veks-
ling av in for ma sjon i skat te  sa ker mel lom 
Nor ge og Ita lia. Hen sy net til skat te unn dra-
gel se kan da med fø re at det er ad gang til å 
opp rett hol de re strik sjo nen, med and re ord 
at det er ad gang til å trek ke kil de skatt på 
ut de lin ger til sel ska per hjem me hø ren de i 
EØS. Be grun nel sen bak det te er at ita lien-
ske skat te myn dig he ter ikke vil ha an led ning 
til å ve ri fi se re at ut byt tet fak tisk blir ut be talt 
til en ret tig hets ha ver etter EØS-ret ten. For å 
være ret tig hets ha ver etter EØS-ret ten i 
den ne sam men hen gen må sel ska pet: i) være 
re gi strert i Nor ge; ii) være re elt etab lert i 
Nor ge, dvs. ha an sat te, lo ka ler og ut styr i 
Nor ge som kre ves for å dri ve den ak tuelle 
type virk som het; iii) ha en sel skaps form 
som til sva rer ita lien ske sel skaps for mer som 
er unn tatt fra skatte plikt på ut byt te (AS og 
ASA vil ge ne relt opp fyl le det te vil kå ret); og 
iv) være den re el le mot ta ke ren av ut byt tet.

For hol det til skat te av ta len
Det er ikke kor rekt at skat te av ta len mel-
lom Nor ge og Ita lia ikke har be stem mel se 
om ut veks ling av opp lys nin ger. Ar tik kel 
27 i skat te av ta len mel lom Nor ge og Ita lia 
ly der slik:

«De kom pe ten te myn dig he ter i de kon tra-
he ren de sta ter skal ut veks le sli ke opp lys-
nin ger som er nød ven di ge for å gjen nom-
fø re den ne over ens komst el ler de in ter ne 
lo ver i de kon tra he ren de sta ter.»

6 EU-domstolen vurderte heller ikke betydningen av 
Europarådets konvensjon om administrativ bistand i 
skattesaker «Convention on Mutual Administrative 
Assistance in Tax Matters» CETS NO.: 127.

7 IP/07/1152.

Nor ge er i til legg opp ført på hvitelisten i 
Ita lia for na sjo ner som gir til freds stil len de 
in for ma sjons ut veks ling, noe som vi ser at 
utvekslingsbestemmelsen i skat te av ta len 
også fun ge rer i prak sis.

Et ter som ita lien ske myn dig he ter på den ne 
må ten of fent lig har aner kjent at Nor ge gir 
god nok in for ma sjons ut veks ling, er det 
svært over ras kende at den ne in for ma sjo-
nen ikke kom frem i EU-dom sto lens 
av gjø rel se. Det er imid ler tid slik at 
EU-dom sto len ikke av eget til tak skal 
un der sø ke inn hol det i de ak tuelle skat te av-
ta le ne, og ver ken ita lien ske myn dig he ter 
el ler EU-kom mi sjo nen an før te el ler frem la 
do ku men ta sjon for at skat te av ta len med 
Nor ge har en slik utvekslingsklausul. 
EU-dom sto len la der for på stan de ne fra de 
ita lien ske skat te myn dig he te ne til grunn.

Etter vår opp fat ning vil dom mens virk nin-
ger være be gren se de, idet EU-dom sto len 
ikke har hatt grunn lag til å vur de re det 
sent rale spørs må let i den ne sam men hen gen; 
vil skat te av ta lens be stem mel se om ut veks-
ling av in for ma sjon være til strek ke lig til at 
kil de skatt på ut byt te ut de lin ger til nor ske 
sel ska per vil være i strid med EØS-ret ten?

Nor ge har inn gått skat te av ta ler med 
be stem mel se om ut veks ling av opp lys nin-
ger, el ler se pa rat av ta le om ut veks ling av 
in for ma sjon (Mu tual Agree ment Treaty 
el ler Eu ro pa rå dets kon ven sjon), med samt-
li ge EU- og EØS-sta ter med unn tak av 
Liech ten stein. Ar gu men ta sjo nen oven for 
vil der for også ha re le vans i for hold til 
skat te sa ker i and re med lems sta ter.

Vur de rings te ma et blir der med om be stem-
mel sen om ut veks ling av in for ma sjon i 
skat te av ta len gir like god el ler til strek ke lig 
god in for ma sjons ut veks ling som As si stan-
se di rek ti vet8.

For hol det til As si stan se di rek ti vet
As si stan se di rek ti vet er ut for met for å 
be kjem pe in ter na sjo nal skat te unn dra gel se 
in nen for EU ved at med lems sta te nes skat-
te myn dig he ter for plik ter seg til å ut veks le 
in for ma sjon som kan mu lig gjø re kor rekt 
be skat ning av inn tek ter i and re med lems-
sta ter.

Det er kor rekt at Nor ge ikke har inn ført 
As si stan se di rek ti vet, noe som er en na tur-
lig føl ge av at Nor ge som med lem av EØS 
ikke har plikt til å inn fø re EU-di rek ti ver9. 
8 EU-domstolens avgjørelse av 11. juni 2009 (C-521/07) 

som behandlet i note 5.
9 EØS-avtalen gjelder ikke på skatterettens område. Dette 

innbærer at selv om Norge må utforme skattelovgivning i 

I en del sam men hen ger im ple men te rer 
Nor ge reg ler som til sva rer inn hol det i et 
skat te di rek tiv der som det te an ses nød ven-
dig for ek sem pel vis å opp fyl le Nor ges for-
plik tel ser etter de fire fri he ter10.

As si stan se di rek ti vet etab le rer imid ler tid et 
nett verk av in for ma sjons ut veks ling der 
lan de ne på tar seg en for plik tel se til å ut le-
ve re in for ma sjon og får en kor re spon de-
ren de ret tig het til å mot ta in for ma sjon. 
Nor ge har ikke mu lig het til en si dig å 
«mel de seg inn» i et slikt nett verk uten 
eks pli sit te av ta ler med EU-lan de ne11.

Et ter som EU-dom sto len ikke fikk pre sen-
tert det fak tum at skat te av ta len mel lom 
Nor ge og Ita lia har be stem mel se om ut veks-
ling av in for ma sjon, ble det hel ler ikke 
vur dert om skat te av ta lens be stem mel se 
fak tisk gir de nød ven di ge ret tig he ter og 
for plik tel ser i for bin del se med ut veks ling av 
opp lys nin ger. I Ge ne ral ad vo ka tens inn stil-
ling til EU-dom sto len av 16. juli 2009 ble 
det imid ler tid ut talt at der som skat te av ta len 
fak tisk har en be stem mel se om ut veks ling 
av in for ma sjon, kan det te føre til at kil de-
skatt på ut byt te til EØS-sel ska per an ses like 
upro por sjo nalt som når det ileg ges kil de-
skatt på ut byt te ut de lin ger til EU-sel ska per.

Ge ne ral ad vo ka ten åp ner der med for at 
skat te av ta lens be stem mel se om ut veks ling 
på sam me måte som As si stan se di rek ti vets 
be stem mel ser, kan med fø re at kil de skatt 
ut gjør et upro por sjo nalt til tak mot skat te-
unn dra gel se.

Der som man ser nær me re på ord ly den i 
be stem mel se ne i skat te av ta len og i As si stan se -
di rek ti vet, kan det umid del bart sy nes som 
om As si stan se di rek ti vet opp stil ler stren ge re 
for plik tel ser for med lems sta te ne enn hva 
som føl ger av skat te av ta lens utvekslingsbe-
stemmelse. For skjel len mel lom ar tik kel 27 i 
skat te av ta len og be stem mel se ne i As si stan-
se di rek ti vet er imid ler tid ho ved sa ke lig 
be gren set til i hvil ke si tua sjo ner med lems-
sta te ne må gi opp lys nin ger, og det er li ten 
re ell for skjell på hvil ken type in for ma sjon 
med lems sta te ne er for plik tet til å gi. Det 
av gjø ren de er etter vår opp fat ning at Ita lia 
har mu lig het til å få veri fi sert at ak sjo næ ren 
som mot tar ut byt tet er et rettighetssubjekt 

overensstemmelse med de fire friheter, er direktiver ikke 
omfattet av EØS-avtalen, se Andreas Bullen «EU, EØS 
og Skatt» s. 135.

10 Et eksempel på dette er tilpasninger til fusjonsdirektivet 
(The Merger Directive 90/434/EEC) som er foreslått 
gjennomført i Finansdepartementets høringsnotat av 18. 
januar 2010 om skattemessig behandling av omorganise-
ring og omdanning, se side 69.

11 Norge har imidlertid inngått en multilateral avtale med 
blant annet Italia, i «Convention on Mutual Administra-
tive Assistance in Tax Matters» CETS NO.: 127.
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etter EØS-av ta len, dvs. myn dig he te ne får 
til gang på den in for ma sjon som er nød ven-
dig for å be kref te at vil kå ret om «vir ke lig 
ret tig hets ha ver» er opp fylt, jf. punk te ne 
for an. Det te ut dy pes kort i det føl gen de.

As si stan se di rek ti vet skil ler mel lom tre 
uli ke ty per si tua sjo ner hvor med lems sta-
te ne er for plik tet til å gi opp lys nin ger; 
auto ma tisk in for ma sjons ut veks ling, spon-
tan in for ma sjons ut veks ling samt ut veks-
ling etter an mod ning.

Auto ma tisk og spon tan in for ma sjons ut-
veks ling er lø pen de for plik tel ser som 
ek sem pel vis ut lø ses der som skat te myn dig-
he te ne i en med lems stat blir kjent med 
for hold som kan ha inn virk ning på skatt-
leg gin gen av en skatt yter i en an nen med-
lems stat. Slik plikt føl ger ikke av skat te av-
ta lens be stem mel se i ar tik kel 2712, men 
det te er nep pe rele vant i vår sak. Det av gjø-
ren de er om Ita lia selv kan be om in for ma-
sjon i til knyt ning til ut byt te ut de lin gen – 
og sva ret på det er be kref ten de, jf. nes te 
av snitt. For øv rig er det in gen ting i ar tik-
kel 27 som hind rer Nor ge fra uopp ford ret 
å gi in for ma sjon til Ita lia, for ek sem pel at 
Nor ge fin ner ut at ret tig hets ha ver som har 
fått ut byt te, ikke er bo satt i Nor ge.

As si stan se di rek ti vets reg ler om in for ma-
sjons ut veks ling etter an mod ning til sva rer i 
stor grad ar tik kel 27 i skat te av ta len mel lom 
Nor ge og Ita lia. Ita lien ske myn dig he ter kan 
i for bin del se med en ut byt te ut de ling fra et 
ita li ensk sel skap til et norsk sel skap an mo de 

12 Automatisk og spontan informasjonsutveksling er deri-
mot omfattet i artikkel 6 og 7 i Europarådets konvensjon 
som nevnt diskutert i punkt 3.3 nedenfor.

om do ku men ta sjon for at det nor ske sel ska-
pet fak tisk er re elt skat te mes sig hjem me hø-
ren de i Nor ge, og så le des er be skyt tet av 
EØS-av ta len. Den ne do ku men ta sjo nen vil 
ty pisk være i form av en så kalt bostedsbe-
kreftelse (skat te ser ti fi kat) som ut ste des av 
Skatte di rek to ra tet. Den ne in for ma sjonen 
har ita lien ske myn dig he ter der for krav på å 
få ut delt på bak grunn av ar tik kel 27 i skat te-
av ta len mel lom Nor ge og Ita lia.

På bak grunn av oven nevn te er vi av den 
opp fat ning at skat te av ta len mel lom Nor ge 
og Ita lia gir ita lien ske myn dig he ter ad gang 
til å kre ve å få ut le vert de opp lys nin ger 
som er nød ven di ge for fast slå at det nor ske 
sel ska pet fak tisk er re elt skat te mes sig 
hjem me hø ren de i Nor ge og der med ret tig-
hets ha ver etter EØS-av ta len. Dom mens 
for ut set nin ger og fak tum er så le des feil.

For hol det til Eu ro pa rå dets kon ven sjon 
om ad mi nist ra tiv bi stand i skat te sa ker
Både Nor ge og Ita lia har ra ti fi sert og til-
trådt Eu ro pa rå dets kon ven sjon om ad mi-
nist ra tiv bi stand i skat te sa ker. For må let bak 
den ne kon ven sjo nen er bl.a. å be kjem pe 
skat te unn dra gel se ved å gi skat te myn dig he-
te ne i de land som til trer kon ven sjo nen 
ad gang til å ut veks le opp lys nin ger om skat-
ter og av gif ter13. I lik het med As si stan se di-
rek ti vet gir kon ven sjo nen an vis ning på 
ut veks ling av opp lys nin ger i føl gen de tre 
si tua sjo ner; ut veks ling etter an mod ning fra 
en stat, auto ma tisk ut veks ling (etter gjen si-
dig av ta le mel lom sta te ne) og spon tan 
ut veks ling av opp lys nin ger. Eu ro pa rå dets 
kon ven sjon vil der med i stor grad dek ke 

13 St.prp. nr. 75 (1988–89), s. 1.

det sam me an ven del ses om rå det som As si-
stan se di rek ti vet i for hold til med lems sta te-
nes ret tig he ter og plik ter i for bin del se med 
ut veks ling av opp lys nin ger.

Der som ek sem pel vis EU-dom sto len i en 
lik nen de sak skul le kom me til at skat te av-
ta le nes be stem mel se om ut veks ling av 
opp lys nin ger ikke gir til strek ke lig be skyt-
tel se mot skat te unn dra gel se, bør uan sett 
Eu ro pa rå dets kon ven sjon an ses å gi den 
til strek ke li ge be skyt tel se mel lom de sta te ne 
som har til trådt kon ven sjo nen.14

Av gjø rel sens retts kil de mes si ge 
vekt – kon klu sjon
I ut gangs punk tet kan EU-dom sto lens 
av gjø rel se sy nes å svek ke EØS-sel ska pers 
ret tig he ter sam men lig net med par ter 
hjem me hø ren de i EU-med lems sta te ne. 
Det kan ikke ute luk kes at det er si tua sjo-
ner hvor hen sy net til unn gå el se av skat te-
unn dra gel se kan rett fer dig gjø re opp rett-
hol del se av en re strik sjon både etter EU- 
og EØS-ret ten.

Etter vår opp fat ning vil det te imid ler tid 
ikke være til fel le i kildeskattesaker. Vi 
me ner det er gode grun ner som ta ler for at 
der som en lik nen de sak kom mer opp for 
EU-dom sto len, vil ileg gel se av kil de skatt 
an ses som en ufor holds mes sig re strik sjon i 
strid med EØS-ret ten.

For det før s te har Nor ge inn gått skat te av-
ta ler med be stem mel se om ut veks ling av 
opp lys nin ger, el ler se pa rat av ta le om 
ut veks ling av in for ma sjon (Mu tual Agree-
ment Treaty el ler Eu ro pa rå dets kon ven-
sjon), med samt li ge EU/EØS med lems sta-
ter med unn tak av Liech ten stein. For det 
and re vil det uan sett være i strid med 
EØS-av ta len (være et upro por sjo nalt inn-
grep) å ileg ge kil de skatt der som skatt yter 
ikke gis mu lig het til selv å frem brin ge den 
nød ven di ge do ku men ta sjon fra nor ske 
myn dig he ter, som bostedsbekreftelse mv. 
Det er jo noe som skatt yter selv sagt øns ker 
og som er van lig pro se dy re for å få re du-
sert kil de skatt fra full sats (i Ita lia 27 %) til 
skatteavtalesats (15 %).

På den ne bak grunn vil kil de skatt på 
ut byt te fra EU-sel ska per til nor ske sel ska-
per etter vår opp fat ning være i strid med 
EØS-ret ten. Dom men bør der for ikke 
be gren se nor ske sel ska pers mu lig het til å 
nå frem med krav om re fu sjon av kil de-
skatt fra land i EU hvor det te er ak tuelt.

14 Øvrige land som har tiltrådt konvensjonen er Aserbajd-
sjan, Belgia, Danmark, Finland, Frankrike, Island, 
Nederland, Polen, Sverige, Ukraina, Storbritannia og 
USA. 

KONVENSJON: Både Norge og Italia har ratifisert og tiltrådt Europarådets konvensjon om 
administrativ bistand i skattesaker.
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