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Skatt

Fast drifts sted:

Høy es te retts dom  
i Dellsa ken
2. de sem ber 2011 avsa Høy es te rett dom i Dellsa ken. I mot set ning til ting ret ten og lag
manns ret ten kom en en stem mig Høy es te rett til at Dell Pro ducts ikke had de fast drifts
sted i Nor ge gjen nom sin kom mi sjo nær Dell AS. Sel ska pets lig ning for 2003–2006 ble 
der med opp he vet.
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Artikkelen er forfattet av:

Dom mens be tyd ning
Dell-sa ken var utvil somt fjor årets mest 
om tal te skat te sak. Had de lag manns ret tens 
av gjø rel se blitt stå en de, vil le det med ført 
en øk ning i Dells skat te plik ti ge inn tekt på 
ca. 85 mil lio ner for de an gjel den de åre ne. 
Det er imid ler tid ikke de di rek te kon se-
kven se ne for Dell-kon ser net som er grun-
nen til at fler na sjo na le fore tak ver den over 
har sett frem til Høy es te retts be hand ling. 
Sær lig tre for hold bør nev nes:

Lagmanns ret ten la over ras kende li ten •	
vekt på den så kal te Zim mer-sa ken som 
gjaldt en til sva rende kom mi sjo nær-
struk tur. Den øver ste fran ske dom-
stolen kom til at kommittenten ikke 
fikk fast drifts sted i Frank ri ke for di 
han solg te va rer i Frank ri ke gjen nom 
sin re pre sen tant der (kom mi sjo næ ren). 
Man ge fler na sjo na le fore tak for ven tet 
at Zim mer-sa ken had de av klart vik ti ge 
spørs mål om fast drifts sted for kom mi-
sjo næ rer. Av gjø rel sen ble tatt på bak-
grunn av de sam me in ter na sjo na le 
retts kil de ne som i Dell-sa ken.
60/40-al lo ke rin gen i lag manns ret tens •	
dom in di ke rer hvor mye av for tje nes-
ten som kun ne blitt til ord net et til sva-

rende fast drifts sted i Nor ge. Også 
me to dik ken skat te myn dig he te ne 
be nyt tet, samt ni vå et de la seg på for 
al lo ke ring av inn tekt til Nor ge (60 %) 
er dis ku ta belt og har vært kri ti sert1.
Vi de re er kom mi sjo nær struk tu rer •	
ut bredt blant fler na sjo na le fore tak. 
Lag manns ret tens av gjø rel se vil le der for 
fått be tyd ning for en hel se rie sel ska-
per, noe skat te myn dig he te ne også 
frem he vet med styr ke etter at de vant  
i lag manns ret ten.

Nær me re om fak tum
Dell AS var Dell-kon ser nets kom mi sjo nær 
i Nor ge for de åre ne sa ken gjaldt. Sel ska-
pet var an svar lig for mar keds fø ring og salg 
av Dells pro duk ter til stør re bedrifts kun-
der og kun der in nen for det offent lige.

Dell AS’ opp drags gi ver (kommittent) var 
Dell Pro ducts, et sel skap med be gren set 
an svar stif tet og re gi strert i Ne der land, 
men som skat te mes sig var hjem me hø ren de 
i Ir land. Dell Pro ducts var Dell-kon ser nets 
en het for salg av Dell-pro duk ter i Eu ro pa, 
Midt-Øs ten og Af ri ka. Dell Pro ducts 
kjøp te pro duk ter fra mor sel ska pet Dell 
Pro ducts (Eu ro pe) BV, som drev pro duk-
sjons virk som het i Ir land, og om sat te pro-
duk te ne til slutt bru ker gjen nom egne 
kom mi sjo næ rer i de en kelte lan de ne.

Etter på legg fra nor ske lig nings myn dig he-
ter le ver te Dell Pro ducts selv an gi vel se for 
2003 og 2004, men opp ga at sel ska pet 
had de null i inn tekt. Sel ska pet anså seg 
ikke skat te plik tig til Nor ge og den enes te 
inn tek ten nor ske myn dig he ter føl ge lig 
kun ne skatt leg ge var kom mi sjo nær inn tek-
te ne til Dell AS.

1 Se bl.a. Frederik Zimmer, Tax notes international volume 
61, nr. 13 28. mars 2011.

I 2008 traff skat te kla ge nemn da ved tak  
for åre ne 2003–2006 der de anså Dell 
Pro ducts som skat te plik tig til Nor ge og  
60 pro sent av sel ska pets net to for tje nes te 
på salg i Nor ge ble be skat tet her.

Pro blem stil lin gen og kort om 
bak grunns ret ten
Kom mi sjons av ta len mel lom Dell Pro ducts 
og Dell AS var en or di nær kom mi sjons-
avta le som i ho ved trekk fulg te den nor ske 
kom mi sjons lo ven.

Dell AS solg te som kom mi sjo nær va re ne i 
eget navn over for kun de ne, men for kom-
mittenten, Dell Pro ducts sin reg ning.2 For 
det te fikk kom mi sjo næ ren kun en kom mi-
sjon. Kom mi sjo næ ren blir ikke selv eier av 
va re ne som ved egen han del.

Det er et vik tig po eng i sa ken at tredje-
menn som hand ler med kom mi sjo næ ren, 
(nor malt) ikke får noe retts krav di rek te 
over for kommittenten etter kom mi sjons lo-
ven.3 Tred je mann gjør av ta le med kom mi-
sjo næ ren, og fak tu re res av kom mi sjo næ-
ren. I man ge til fel ler vil ikke en tred je-
mann som hand ler med kom mi sjo næ ren 
en gang vite at det fore lig ger et kom mi-
sjons for hold.

Kom mi sjons for hold skil ler seg her fra 
agent for hold. Agen ten tar nor malt bare 
opp ord re. Den ne går så til ho ved man nen 
som en be stil ling (til bud i av ta le lo vens 
for stand) som ak sep te res di rek te av ho ved-
man nen.

Der som Dell Pro ducts skul le bli skat te-
plik tig til Nor ge, måtte sel ska pet etter 
internretten ha «for mue i og inn tekt av 

2 Jf. Kommisjonsloven av 30. juni 1916 § 4.
3 Kommisjonslovens § 56.
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virk som het som ved kom men de ut øver 
el ler del tar i og som dri ves her el ler be sty-
res her fra», skat te lo vens § 2–3.

Be skat nings ret ten kan imid ler tid være 
be gren set i skat te av ta le. Det føl ger av 
skatte av ta len mel lom Ir land og Nor ge at 
Dell Pro ducts måt te ha «fast drifts sted» her 
for å bli skat te plik tig hit, jf. ar tik kel 7.

Hva som ut gjør et fast drifts sted, er re gu-
lert i ar tik kel 5. Det al ter na ti vet som her 
er ak tuelt, er ar tik kel 5 nr. 5 om så kal te 
av hen gi ge agen ter (de pend ent agents). For 
at «agen ten», her Dell AS, skal kun ne 
re pre sen te re fast drifts sted for Dell Pro-
ducts, må Dell AS etter be stem mel sen ha 
«full makt til å slut te kon trak ter på veg ne 
av» Dell Pro ducts.

Umid del bart sy nes det å være et van ske lig 
ut gangs punkt skat te myn dig he te ne had de 
valgt seg for å trek ke Dell Pro ducts inn 
un der norsk be skat ning. Som det frem går 
av kom mi sjons lo ven, slut ter kom mi sjo næ-
ren salgs av ta le ne med kjø per ne i eget 
navn, og bin der der med bare seg selv som 
sel ger, utad. Det ble da også hev det av Dell 
med stor styr ke i alle tre retts in stan ser at 
det ikke ble etab lert noe retts for hold  
mel lom tred je mann som kjø per og Dell  
Pro ducts som kommittent, og at ar tik kel 5  
nr. 5 der for ikke kom til an ven del se.

Det var for øv rig ikke på an ket om Dell AS 
skul le an ses som en uav hen gig agent etter 
skat te av ta lens ar tik kel 5 nr. 6. Det te had de 
an ta ke lig li ten be tyd ning, da den ne 
be stem mel sen etter kom men ta re ne til 
OECDs møns ter av ta le er tatt med i mer 
«klar gjø ren de hen sikt».

Høy es te retts vur de ring av 
vil kå rene for fast drifts sted
Skat te av ta len mel lom Nor ge og Ir land 
byg ger på OECDs møns ter av ta le for skatt 
på inn tekt og ka pi tal. Når det gjel der 
ar tik kel 5 nr. 5, som om hand ler fast drifts-
sted, er den iden tisk med møns ter av ta len. 
For at det skal fore lig ge fast drifts sted etter 
skat te av ta len, må føl gen de to vil kår være 
opp fylt:

Kom mi sjo næ ren må være av hen gig – •	
ikke uav hen gig – av kommittenten, og
Kom mi sjo næ ren må kun ne slut te kon-•	
trak ter «på veg ne av» kommittenten 
(eng elsk: «in the name of»)

Si den det ikke var om tvis tet at kom mi sjo-
næ ren ikke var en uav hen gig mel lom-
mann, var det av gjø ren de spørs mål i sa ken 

hvor dan ut tryk ket «på veg ne av» skul le 
tol kes.

Sta ten an før te at man må leg ge en funk-
sjo nell for stå el se til grunn. De er kjen te at 
kommittenten ikke ble retts lig bun det av 
av ta le ne Dell AS inn gikk med kun de ne, 
men men te det av gjø ren de måt te være at 
kommittenten «i rea li te ten» ble bun det av 
av ta le ne.

Til det te ut tal te først vo te ren de dom mer 
Ut gård:

«Sta ten har gjort gjeldande at vil kå ret er at 
Dell AS i rea li te ten bind Dell Pro ducts.  
Eg går ikkje no inn på kva som i til fel le må 
vere det avgjerande ved ei vur de ring etter 
eit slikt kri te ri um. An ken må nemleg føre 
fram der som skat te av ta len ar tik kel 5 nr. 5 
må forståast slik at han set opp eit vil kår 
om at Dell Pro ducts må bli rettsleg 
bun de.»

Høy es te rett av vis te der med sta ten sin 
an før sel om at man må leg ge en funk sjo-
nell for stå el se til grunn.

Sa ken måt te der for bero på en tolk ning av 
skat te av ta len og hvor vidt vil kå ret i ar tik kel 
5 nr. 5 er at av ta ler inn gått av kom mi sjo-
næ ren må være «retts lig bin den de» for 
kommittenten. Der som skat te av ta len  
kre ver retts lig bind ing, vil le salg gjen nom 
Dell AS ikke ut gjø re et fast drifts sted for 
Dell Pro ducts i Nor ge.

Høy es te rett inn le der med å drøf te en 
rek ke kil der for av ta le tolk ning, her un der 
Wien-kon ven sjo nen ar tik kel 31 nr. 1, 
samt de en gel ske kom men ta re ne til 
OECDs møns ter av ta le. Det ut ta les blant 
an net:

«Etter mitt syn talar ei rein språkleg for stå-
ing av des se uttrykka klart for at det blir 
stilt krav om rettsleg bindande avtalar for 
det føretaket som mel lom man nen har 
opp drag for. Det gjeld både den nor ske 
ver sjo nen, der ‘på veg ne av’ di rek te om sett 
nærast svarar til ‘on behalf of ’. Men det 
gjeld også den en gel ske, der ut tryk ket er 
‘in the name of ’.»

Høy es te rett leg ger også vekt på in ter na sjo-
nal prak sis og hvor dan vil kå ret er tol ket i 
and re land. Først vo te ren de ut tal te:

«Ved forståinga av skatteavtalar som byg-
gjer på OECDs møns ter av ta le, er det 
naturlegvis også av inter esse korleis ved-
komande ar tik kel er for stått i and re land. 

Og ikkje minst gjeld det til fel le der det 
ligg føre av gjer der frå dei øvste domstolane 
i ein stat. For Høgsterett er det opp lyst om 
ein slik dom, dom men i den såkalla  
Zim mer-saka av 31. mars 2010, avgjerd 
304 715, frå den ad mi nist ra ti ve høgste-
retten i Frank ri ke, Con seil d’Etat.»

Ret ten tol ker Zim mer-dom men som at:

«Det må så le is etter fransk høgsterett sitt 
syn kome noko til i av ta le hø vet mel lom 
kom mi sjo nær og kommittent ut over ein 
vanleg kom mi sjons av ta le, for at kom mi-
sjo næ ren skal kun ne bin de kommittenten 
rettsleg i høve til tred je mann.»

Det fak tum at Dell har lig nen de struk tu rer 
i 15 and re land og at Skattverket i Sve ri ge 
ikke en gang stil te spørs måls tegn ved struk-
tu ren da de be hand let sa ken i 2010, blir 
også til lagt vekt av Høy es te rett.

På bak grunn av de oven stå en de mo men-
te ne er Høy es te rett ikke i tvil om at kom-
mittenten må bli retts lig bun det av av ta len 
for at vil kå ret i skat te av ta len skal an ses 
opp fylt.

Sta ten frem he vet for gje ves at for må let med 
skat te av ta lens ar tik kel 5 nr. 5 i sær lig grad 
er å sik re skat te fun da men tet i kil de sta ten, 
et ar gu ment sta ten men te måt te til leg ges 
be ty de lig vekt. Først vo te ren de ut tal te i den 
for bin del se at:

«… avtalestatane her har valt ei ord ning 
der det avgjerande er om det ligg føre ei 
rettsleg bind ing. Det er også valt same 
ordninga som finst i møns ter av ta len. Ord-
ly den er klar, og løysinga har også støt te i 
and re rettskjelder. For min del kan eg ikkje 
sjå at førsemålssynsmåtar her kan slå gjen-
nom i høve til det kla re rettskjeldebiletet 
som ligg føre.»

Av slut nings vis ut ta ler først vo te ren de at 
han også leg ger en viss vekt på retts tek-
nis ke og prak tis ke hen syn når han ar gu-
men te rer for at skat te av ta len skal tol kes 
etter sin ord lyd og ikke etter en funk sjo-
nell til nær ming:

«Eit al ter na tivt kri te ri um vil le måt te eta-
blerast utan støt te i teks ten i skat te av ta len 
el ler i møns ter av ta len. Det vil le i seg sjølv 
vere usik kert. Eg peikar på at det er tale 
om formuleringar som må reknast å gå att 
i svært man ge skatteavtalar. Med ei slik 
temmeleg laus av gren sing av kriteriumet, 
vil le det kun ne bli sto re prak tis ke og retts-
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Skatt Sen tral skat te kon to ret for stor be drif ter

tek nis ke vanskar med å få til ein nokon-
lunde einsarta prak sis.»

Opp sum me ring
Høy es te rett leg ger i dom men av gjø ren de 
vekt på at salgs av ta len inn gått av kom mi-
sjo næ ren ikke bandt kommittenten over for 
tred je mann. Den uten land ske kommitten-
ten fikk da ikke fast drifts sted i Nor ge og 
hel ler in gen skatte plikt hit.

Dom men får be tyd ning for alle gren se over-
skri den de kom mi sjons for hold med uten-
landsk kommittent, noe vi an tar er til fel le 
for de fles te.

For and re ty per mellommannsforhold, 
ty pisk han dels agen ter, står vi fort satt over-
for den van ske li ge vur de rin gen av om 
ho ved man nen blir bun det av agen tens 
vir ke.

Det mer tra di sjo nelle internprisingsspørs-
målet, hva som er rik tig for tje nes te ni vå for 
kom mi sjo næ ren, var ikke tema i den ne 
sa ken. Her er det lite fast tøm ret prak sis hos 
nor ske skat te myn dig he ter, og fort satt kil-
der til kon flik ter.

Kil de skatt knyt tet til 
ak sjer in nen for fritaks
metoden
Sa ken gjaldt spørs mål om A AS (her et ter sel ska pet) kun ne inn vil ges inn tekts fra drag 
for kil de skatt be talt på ut byt te om fat tet av fritaksmetoden, jf. sktl. § 2–38 an net ledd. 
Den gjaldt inn tekts åre ne 2008 og 2009.

Det ble fore tatt sep ar ate drøf tel ser for de to 
inn tekts åre ne. År sa ken til det te var at ut byt tet 
for inn tekts året 2009 var inn vun net etter 
ikraft tre del sen av treprosentregelen i sktl. 

§ 2–38 sjet te ledd, slik at man for det te inn-
tekts året sær skilt måt te vur de re hvil ken be tyd-
ning det had de for fradragsspørsmålet at tre 
pro sent av utbytteinntekten var inn tekts ført.

Skat te kla ge nemn das ved tak
Skat te kla ge nemn da tok først stil ling til om 
det var hjem mel for fra drag for kil de skatt 
knyt tet til ut byt te om fat tet av fritaksmeto-

Forhandler og 
mellommanns-
forhold

Kjennetegn Lovgrunnlag

Eneforhandler Næringsdrivende som i eget navn og for egen regning inngår avtaler med tredje-
mann om kjøp eller salg av varer eller tjenester. 

Alminnelig kontraktsrett

Distributør Næringsdrivende som i eget navn og for egen regning kjøper produkter, ofte 
lagrer dem, og selger dem til forhandlere eller direkte til sluttbrukere eller kunder. 
Vanligvis tilbyr distributøren også en rekke tjenester slik som produktinformasjon, 
beregninger, teknisk støtte, montering, reklamasjons- og  reparasjonsarbeid og 
kreditt til sine kunder.

Distributøren kan etter avtalen med hovedmannen ha lav risiko, ved f.eks. returrett 
for varer, intet selvstendig reklamasjonsansvar mv.

Alminnelig kontraktsrett

(Handels-)  
kommisjonær

Næringsdrivende som i eget navn, men for annens regning (kommittenten) inngår 
avtaler med tredjemann om salg eller kjøp av varer eller løsøre. 

Kommisjonsloven av 30. juni 1916

(Handels-) agent Næringsdrivende som etter avtale med en annen (hovedmannen) har påtatt seg 
selvstendig og over tid å virke for salg eller kjøp av varer for hovedmannens reg-
ning ved å innhente ordrer til hovedmannen eller ved å inngå avtaler i hovedman-
nens navn.

Agenturloven av 19. juni 1992

Fullmektig Fullmektigen opptrer og handler på fullmaktgiverens vegne, eller i hans sted. 
Fullmakten kan være begrenset til en spesiell handel eller avgjørelse, eller være av 
mer generell karakter. Disposisjonen som fullmektigen foretar er å betrakte som en 
disposisjon foretatt av fullmaktsgiveren, altså i fullmaktgiverens navn og for dennes 
regning. 

Avtaleloven av  
31. mai 1918


