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Skat te mas ter med 
in ter na sjo nal del ta gel se
Skattemasteren på BI kan på tred je året mel de om gal la fore stil lin ger med uten land ske 
su per stjer ner, fag lig ny brotts arbeid for norsk skat te rett og to bø ker ba sert på  
pro sjekt opp ga ver, for tel ler le de ren for stu di et, pro fes sor Ole GjemsOn stad.

Artikkelen er 
forfattet av:
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Han dels høy sko len BI, Uni ver si te tet 
i Oslo og Uni ver si te tet i Stav an ger

An net kull i gang
Det er på tide å gjø re opp en slags sta tus 
for Skattemasteren ved Han dels høy sko len 
BI: Det tre åri ge deltidsmasterstudiet i 
skat te- og av gifts rett. Før s te kull star tet 
høs ten 2009 og av slut ter vå ren 2012. Det 
nes te kul let er godt i gang etter start høs-
ten 2011.

Ba ker, van Raad, Sasseville
Stu di et har vun net gjen hør i Nor ge med 
god del ta gel se. In ter na sjo nalt er det også 
lagt mer ke til. Det har ikke vært van ske lig 
å få noen av ver dens mest pro fi ler te in ter-
na sjo na le skat te eks per ter til å fore le se med 
en full dag hver. Queens Council, pro fes-
sor Phi lip Ba ker er vel den mest to ne an gi-
ven de au to ri te ten i ver den om Den  
Eu ro pe iske Men nes ke retts kon ven sjo nen 
(EMK) og skatt. Han kom mer igjen til BI 
i ap ril etter vir ke lig å ha en ga sjert stu den-
te ne for to år si den. Pro fes sor Kees van 
Raad, som er le der for Eu ro pean As so cia-
ti on of Tax Law Pro fes sors og har byg get 
opp ver dens mest kjen te mas ter pro gram i 
skatt ved uni ver si tet i Leyden, kom mer 
også til ba ke til høs ten med en full dags 
ut ford ren de gjen nom gang av dob belt be-
skat nings av ta ler. Ca na die ren Jac ques  
Sasseville, kjent fra utal li ge IFA-kon fe ran ser 
og nå le der for OECD’s tax treaty div ision, 
var ty de lig im po nert over pro gram met da 
han i no vem ber fore les te åtte ti mer om 
attribution of pro fits to per man ent estab-
lishments. Hvert se mes ter er må let å ha en 
in ter na sjo nalt vel re nom mert fore le ser. For 

å bi dra til en in ter na sjo nal ori en te ring, er 
noen av eks amens spørs må le ne på eng elsk 
(mens svar all tid kan gis på norsk).

Mest over ras kende ved skattemasteren har 
kan skje vært kva li te ten på stu den te ne. 
Un der teg ne de had de i 2000 gle den av å 
lede igang set tin gen av Høye re Re vi sor stu-
di um ved Han dels høy sko len BI. Det kan 
se ut til at pio ner kul le ne til trek ker seg noe 
av den sam me ty pen per so ner. In tel li gens 
og ener gi vil ha noe å bite i. For en kelte 
ener gi bun ter på beg ge pio ner kul le ne, ved 
HRS og skattemasteren, kan man und res 
om en del av mo ti va sjo nen gan ske en kelt 
var at det te hø res van ske lig ut! – For and re 
var HRS ved BI gan ske en kelt en de lig 
mu lig he ten til å få stu di et unna i Oslo. En 
dig re sjon er at en del seniorpartnere ved de 
sto re re vi sjons fir ma ene var opp tatt av å 
støt te sitt alma ma ter NHH. Der for an be-
fal te de sterkt en del sø ke re ikke å ta BI. 

De mis for sto ikke minst hvil ke kvin ner de 
her had de med å gjø re. En del av de be ga-
ve de kvin ne li ge fag fol ke ne som inn fant seg 
til åp nin gen av BIs nye HRS kun ne ikke 
brydd seg mind re om hva en kelte part ne re 
for søk te å påby dem av stu die sted!

Skal in gen ste der – li ker fa get!
Ni vå et har vært høyt blant del ta ger ne på 
skattemasteren, til dels vel dig høyt, og den 
fag li ge in ter es sen stor. Et van lig ut sagn 
blant fore le ser ne er at de må be reg ne mer 
tid enn van lig for di det er så mye inn spill 
og dia log. Skatte di rek to ra tet har to tre de-
ler av de ca. 65 stu den te ne som er ram-
men. SKD må be ta le sko le pen ger til BI for 
stu den te ne. I til legg kom mer tapt ar beids-
tid. For å se om de får va lu ta for pen gene, 
har SKD gjen nom ført dyb de in ter vju er 
med en del av stu den te ne. Et re sul tat som 
plas ser te en del inn trykk for un der teg ne de, 
var føl gen de spørs mål: − Hva vil du med 

TIL ORD NING: Le der av OECDs Skatteavtaleavdeling Jac ques Sasseville fore le ser om til ord-
ning til fast drifts sted. Foto: Ole Gjems-On stad.
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det te skattemaster studiet? Hvor vil du kar rie re mes sig? Et gjen-
nom gå en de svar var: − Jeg skal in gen ste der. Jeg li ker job ben, er 
in ter es sert i fa get og vil lære mer! Stu di et kos ter også stu den te ne. 
Noe tid får de fri gjort av ar beids gi ver. Men alle vet hvor dan slikt 
blir. Det ve sent lig ste av ti den til le sin gen må de ta selv. Det of fe ret 
tar de, for di de sy nes fa get og mas ter stu di et er så vidt en ga sje-
ren de. Men det har vist seg at ca. en tre del gir seg un der veis. 
Noen får nok med noen se mest re, for and re er det be hov for en 
pau se ut fra be hov i pri vat liv og på jobb.

Un der vis nings vo lu met på skattemasterstudiet har vært vold somt. 
På høye re re vi sor stu di um til byr BI nå 72 ti mer skat te- og av gifts-
rett. Det har så langt re pre sen tert den mest dypt gå en de skat te- og 
av gifts un der vis ning på aka de misk nivå i Nor ge. På skattemasteren 
er det 72 ti mer – hvert se mes ter – i seks se mest re med mo du ler 
om hen holds vis Sel skaps- og næ rings be skat ning, Skat te pro sess 
(skat te for valt ning og skat te inn kre ving), Mer verdi avgift I og II, 
In ter na sjo nal skat te rett, Trans ak sjo ner og om or ga ni se rin ger, 
In tern pri sing og Analyse og me to de. Stu den te ne vel ger seks av 
dis se åtte mo du le ne. En kelte vel ger fær re, f.eks. de to om mer-
verdi avgift. Opp rin ne lig var mom sen delt i na sjo nal og in ter na sjo-
nal MVA. Det vis te seg at det ikke len ger er mu lig å skil le slik. 
Alle rede fra før s te dag var fore le ser ne på vei inn i in ter na sjo na le 
pro blem stil lin ger.

In nen en kelte fag om rå der har un der teg ne de vært noe i tvil om vi 
vil le få det til. Vi vil le selv føl ge lig kun ne skaf fe noen til å snak ke 
skatt og av gift det fore skrev ne an tall ti mer. Men vil le det bli godt 
nok? Så langt jeg kan se, har det fun gert. Også 72 ti mer in tern pri-
sing ble gjen nom ført med flag get oppe – men da føl te vi vir ke lig 
at vi had de brukt støv su ge ren på lan dets res sur ser på om rå det!

Del ta ger ne skri ver pen sum!
Man ge len på pas sen de skrift lig pen sum har vært føl bar. De sto re 
lakuner in nen norsk skat te- og av gifts lit te ra tur har blitt mer enn 
syn lig. Der med er det eks tra mor somt at del ta ger ne i en viss for-
stand har tatt skje en i egen hånd og skre vet sitt eget pen sum. 
Hvert se mes ter gis 40 % av ka rak te ren på basis av en pro sjekt opp-
ga ve på inn til 20 si der. Tid lig var det ty de lig at fle re av pro sjekt-
opp ga ve ne var så gode at de med om ar bei del se og re di ge ring 
kun ne pub li se res. På basis av 17 pro sjekt opp ga ver pluss to ka pit-
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IN TER NA SJO NAL SKAT TE PLAN LEG GING: Ad vo kat Hans 
Georg Wil le fra Ernst & Young ana ly se rer mo del ler for in ter na sjo nal 
skat te plan leg ging. Foto: Ole Gjems-On stad.
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ler ved Hugo P. Mat re og un der teg ne de, 
utga Gyl den dal Aka de misk i 2011 bo ken 
Skat te pro sess. Den er nå pen sum for det nye 
kul let som den ne vin te ren ar bei der med 
skat te for valt ning og skat te inn kre ving. 
Bo ken bru kes også uten for stu di et, inn går i 
Gyl den dal Rettsdata i skatterettsmodulen, 
er ut solgt i pa pir ut ga ve og tryk kes opp på 
nytt. Det enes te skår i gle den var at det 
ikke var igjen nok eks em pla rer til de nye 
del ta ger ne – inn til un der teg ne de tok til-
ba ke fle re de di ser te eks em pla rer fra kol le-
ger (en ny er fa ring). Til vå ren kom mer 
Gyl den dal Aka de misk med en ny bok 
Prak tisk merverdiavgiftsrett. Den er også 
ba sert på pro sjekt opp ga ver pluss ka pit ler 
ved Ce ci lie Dyr nes, Tor S. Kil dal og un der-
teg ne de som re dak tø rer. Også den ne bo ken 
vil bli pen sum for merverdiavgiftskullene 
høst 2012 og vår 2013.

Nød læ rer na ken kvin ne å spin ne. Det har 
vist seg at Nor ge mang ler en slags inn-
førings lit te ra tur som knyt ter for bin del sen 
mel lom norsk mer ver di av gifts lov giv ning 
og EUs Merverdiavgiftsdirektiv. Vi had de 

vir ke lig god un der vis ning i EUs av gifts reg-
ler ved Wal ter van der Korput fra IBFD 
(In ter na tio nal Bu reau of Fiscal Documen-
tation) og re dak tør for In ter na tio nal VAT 
Mo ni tor. Men noe glapp for di vi mang let 
lin ken til Nor ge. Når van der Korput kom-
mer til ba ke og ut vi des til to da ger om EUs 
merverdiavgiftsdirektiv, er hå pet at stu den-
te nes ut byt te vil øke ut fra et ka pit tel i 
Prak tisk merverdiavgiftsrett kalt: EUs mer-
verdiavgiftsdirektiv – en vei le der for nor ske 
bru ke re. Der for kla res EUs grunn leg gen de 
MVA-be gre per og me to de ut fra et norsk 
per spek tiv. Det te ka pit te let gjø res også 
til gjen ge lig for stu den ter ved høye re re vi-
sor stu di um på BI der det for ut set tes 
grunn leg gen de for stå el se i EUs av gifts-
system.

Si tert kil de i au di to ri et
En ar tig epi so de fant sted da ad vo kat 
An dre as Bul len PhD fore les te om hem me lig 
sam men lig nings grunn lag un der internpri-
singsmodulen. Han vis te da til et ka pit tel i 
Skat te pro sess ved seniorskattejurist Brit Thu 
Gun der sen fra Ol je skat te kon to ret. Det han 

ikke viss te, og som frem brak te be ty de lig 
lat ter, var at Gun der sen satt i au di to ri et 
som en av del ta ger ne. Bil det på si den her 
vi ser Bul len og Gun der sen for an plan sjen 
der Bul len «mot bed re vi ten de» vi ser til 
ar tik ke len til Gun der sen. Det er ikke så 
mer ke lig at fore le ser ne gjen nom gå en de 
sy nes skattemasteren er et ut ford ren de 
fo rum å un der vi se i.

En sis te va ri ant av do it yourself-ut dan-
nel se, er at tre av stu den te ne vil stå for tre 
ti mer av un der vis nin gen på årets mo dul, 
som er den sis te for det kul let de selv er en 
del av. Den ne mo du len er den minst ju ri-
dis ke og fo ku se rer på Analyse og me to de 
– litt for enk let hvor dan skat te eta ten skal 
bru ke de enor me da ta meng de ne de nå har 
til gang til. Der skal se ni or råd gi ver Gunn-
Hei di Tann um trek ke ge ne rel le slutninger 
fra kredittkortundersøkelsen, der hun har 
vært sent ral. Spe si al re vi sor Say ed Za hir 
Na sir og seniorskattejurist Fro de Kris tian-
sen bruk te en time på å re de gjø re for hvor-
dan merverdiavgiftsunndragelser kan 
av dek kes. Det te var ba sert på de res fel les 

GUNDERSENS AR TIK KEL: Ad vo kat An dre as Bul len, Wiers holm, og Brit Thu Gun der sen for an plan sjen som vi ser til Gundersens ar tik kel 
Foto: Ole Gjems-On stad.
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pro sjekt opp ga ve fra merverdiavgiftsmodu-
lene. Kris tian sen sto også for et av ka pit-
le ne i Skat te pro sess.

Re krut te ring og frem tid
Så langt sy nes re krut te rin gen til stu di et 
god. Men in gen uten for stå en de, og kan skje 
hel ler in gen inn si de re, vet selv føl ge lig hvor 
len ge skat te eta ten vil sat se på et slikt pro-
sjekt. Skat te eta tens hold ning til et ter ut dan-
nel se av an sat te har gjen nom gått man ge 
fa ser.

Re krut te rin gen til stu di et fra pri vat sek tor 
har gitt man ge inter es san te per spek ti ver, 
men den har vært an ner le des enn un der-
teg ne de på for hånd had de trodd. Blant 
del ta ger ne er fle re fra skat te av de lin ge ne i 
stør re og mel lom sto re nor ske be drif ter. 
Blant re vi sjons fir ma ene sy nes Ernst & 
Young å skil le seg ut. Det gjør de også som 
fore le se re. Fir ma et har hatt fle re fore le se re 
på stu di et enn de and re re vi sjons fir ma ene 
sam let – og med god mar gin. At Ernst & 
Young tar det fag li ge på al vor, har i hvert 

fall un der teg ne de fått klart be kref tet. Fra 
de sto re ad vo kat fir ma ene er det rett og slett 
in gen del ta ge re. Det er ikke lite tan ke vek-
ken de når man over vei er stu diets kom bi na-
sjon av aka de misk nivå og prak tisk fo kus, 
in ter na sjo na le ori en te ring og ut gangs punkt 
for nett verks byg ging inn i skat te eta ten. 
Min hy po te se er at for kla rin gen skyl des de 
sto re inn tek te ne i fir ma ene. De ska pes ikke 
minst gjen nom bru ken av full mek ti ger. 
Skal man tje ne fle re mil lio ner som part ner, 
er vel ens sis te tan ke å til by unge full mek ti-
ger et ter ut dan nel se som hind rer fo kus på 
pen ge ga lop pen.

At stu di et opp rett hol des, kan bety at skil lig 
for re krut te rin gen til aka de misk skat te rett. 
Fag an svar for et slikt stu dium er vir ke lig et 
spark i ba ken for å være à jour fag lig, pub-
li se re og ha gode na sjo nale og in ter na sjo-
na le nett verk. Man dras for ment lig inn i 
bok pro sjek ter, og tvin ges til forsk nings ba-
sert un der vis ning gan ske en kelt for di in tet 
an net fun ge rer. Ved å lyt te til and re fore le-
se res un der vis ning, hol der man seg godt à 

jour også der man ikke selv bi drar så me get 
i det dag li ge. De uten land ske fore le ser ne 
brin ger gan ske en kelt in ter na sjo nalt topp-
ni vå og dia log inn i BIs egen fag li ge stue, i 
ste det for at vi som an sat te selv må rei se av 
sted for å få fag lig på fyll. Det skal bli spen-
nen de etter hvert å høre hva skat te eta ten 
og pri va te ar beids gi ve re re gist re rer av fag lig 
løft hos dem som har kom met seg gjen-
nom stu di et. Den egent li ge fa si ten på en 
slik ut dan nel se lig ger nett opp der.

KOM PA RA TIV SEL SKAPS BE SKAT NING: En kjent in ter na sjo nal fore le ser, au stra li e ren Pe ter Har ris fra Cam brid ge Uni ver si ty, i en ga sjert  
pas si ar om kom pa ra tiv sel skaps be skat ning. Foto: Ole Gjems-On stad.


