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Skatt

Høyesterett gav 
amnesti mot straff
En skatt yter had de unn dratt fra be skat ning opp tjent inn tekt og for mue i ut lan det,  
ret tet sin lig ning fri vil lig og ble til talt for grovt skat te svik. De unn drat te be løpene var  
be ty de li ge. Skatt yter ble straf fe dømt for for hol de ne både av ting ret ten og lag manns-
ret ten. Høy es te rett avsa dom om am ne sti mot straff.

Artikkelen er 
forfattet av:
Ad vo kat (H)
Ei nar Hei berg
Part ner ad vo kat fir ma et Se land

Høy es te retts dom ble av sagt 27.8.2012 
(HR-2012–1680-A) og gjel der straf fe ut-
må lin gen etter straf fe be stem mel sen i lig-
nings lo ven § 12–1 nr. 1 bok stav a, jf. 
§ 12–2. Sa ken gjel der sær lig spørs mål om 
be tyd nin gen av at dom fel te søk te om og 
kva li fi ser te for skat te am ne sti for unn dratt 
inn tekt og for mue, jf. lig nings lo ven § 10–4 
nr. 3, slik be stem mel sen lød frem til 
1.1.2010.

Ting retten la til grunn at søk na den  
om fri vil lig ret ting av lig nin ge ne had de 
be gren set be tyd ning ved straff ut må lin gen. 
Det ble imid ler tid gitt tilståelsesrabatt på 
om lag 20 pro sent.

Lagmanns ret ten la ved straff ut må lin gen 
ve sent lig vekt på at skat te am ne sti vil le ha 
blitt inn vil get der som på ta le myn dig he ten 
ikke alle rede had de inn le det straf fe for følg-
ning.

An førs le ne for Høy es te rett
På ta le myn dig he ten gjor de for Høy es te rett 
gjel den de at inn vil gel se av fri vil lig ret ting 
ikke skal ha be tyd ning ved straff ut må lin-
gen. Det ble an ført at hen sy net til am ne sti -
ord nin gens ef fek ti vi tet er til strek ke lig 
ivare tatt ved at lig nings myn dig he tene ikke 
inn gir an mel del se. Det ble vi de re an ført at 
det ikke kan til leg ges vekt at det ikke er 
and re eks emp ler på straf fe for følg ning etter 
at skatt yter har søkt om fri vil lig ret ting. 
Hand lin ge ne er like straff ver di ge en ten det 

sø kes om am ne sti el ler ikke, ble det  
hev det. Samtidig ble det er kjent at til tal te 
måt te kun ne gis tilståelsesrabatt.

Skatt yter frem holdt på sin side at myn dig-
he te ne gjen nom sin in for ma sjon om ord-
nin gen med skat te am ne sti had de skapt 
for vent nin ger om at den som sø ker om 
fri vil lig ret ting, ikke vil bli straf fe for fulgt. 
Det ble an ført at likhetsbetraktninger 
til sier at det ikke bør ut må les straff for  
de for hold som om fat tes av am ne sti et.

Høy es te retts vur de rin ger
Høy es te rett tok ved vur de rin gen av skat te-
am ne sti ets be tyd ning ut gangs punkt i de 
reg lene om slikt am ne sti som gjaldt i den 
peri oden sik tel sen om fat ter. Reg lene om 
fri vil lig ret ting av lig nings opp lys nin ger var 
inn tatt i lig nings lo ven § 10–4 nr. 3, som 
had de føl gen de ord lyd frem til 1.1.2010:

«Til leggs skatt kan be reg nes med la ve re sats 
enn an gitt i nr. 2 el ler sløy fes når skatt -
yteren, hans bo el ler ar vin ger fri vil lig ret ter 
el ler ut fyl ler opp lys nin ger som er gitt tid li-
ge re slik at det kan be reg nes rik tig skatt og 
av gift. Det te gjel der ikke hvis ret tin gen 
kan an ses frem kalt ved kon troll til tak som 
er el ler vil bli satt i verk el ler ved opp lys-
nin ger som lig nings myn dig he tene har fått 
el ler kun ne ha fått fra and re.»

Lig nings myn dig he te nes prak sis har vært  
å gi én pro sent til leggs skatt ved fri vil lig 
ret ting, noe som had de sam men heng med 
at ren ter ikke kun ne ileg ges etter skat te be-
ta lings lo ven uten at til leggs skatt var ilagt.

Med virk ning fra 1. ja nu ar 2010 ble 
be stem mel sen om fri vil lig ret ting flyt tet til 
lig nings lo ven § 10–3 nr. 2 bok stav c. Inn-
hol det er i det ve sent li ge sam men fal len de 
med den tid li ge re re ge len, men til leggs-
skatt skal nå ikke fast set tes hvis vil kå rene 

for skat te am ne sti er til freds stilt. Skat te -
beta lings lo ven er sam ti dig end ret slik at 
ren ter nå skal ileg ges uten at det er ilagt 
til leggs skatt.

Høy es te retts syn når det gjel der de uli ke 
hen sy ne ne ved vur de rin gen av skat te am ne-
sti ets be tyd ning frem kom mer av dom men 
av snitt (38):

«Sam fun net an ses tjent med at skjult inn-
tekt og for mue opp gis til be skat ning, og 
reg lene om am ne sti er ment å bi dra til 
det te. For må let opp nås best der som skatt-
yte re kan be om fri vil lig ret ting uten å 
fryk te straf fe for følg ning. Rik tig nok er 
ri si koen for etter forsk ning og straff re du-
sert alle rede ved at lig nings myn dig he tene 
ikke inn gir an mel del se. Det er like vel fare 
for at am ne sti ord nin gen vil le mis tet mye 
av sin ef fek ti vi tet der som søk nad om fri vil-
lig ret ting ikke skul le ha noen be tyd ning 
for straf fe for følg ning i sa ker der på ta le-
myn dig he ten set ter i gang etter forsk ning 
på eget ini tia tiv. Hen sy net bak ord nin gen 
til sier på den ne bak grunn at skat te am ne-
sti et til leg ges ve sent lig be tyd ning ved 
straff ut må lin gen.»

Vi de re ut ta les det i av snitt (39):

«Jeg fin ner vi de re sær lig grunn til å leg ge 
vekt på hvor dan myn dig he te ne har pre sen-
tert ord nin gen med skat te am ne sti i me dia. 
Myn dig he te ne har gjen nom sin in for ma-
sjon om ord nin gen skapt et inn trykk av at 
fri vil lig ret ting også inne bæ rer am ne sti mot 
straff. Rik tig nok er det of test bare gitt 
ut trykk for at den som sø ker om fri vil lig 
ret ting, ikke blir an meldt. For den jev ne 
skatt yter er det like vel na tur lig å for stå det te 
slik at de slip per straff. Men for Høy es te rett 
er det også vist til eks emp ler på at myn dig-
he te ne har gått len ger. En re pre sen tant for 
Skatt øst har blant an net ut talt i me dia at 



52 NR. 7 > 2012

Skatt

«[d]et er lurt å mel de seg for å unn gå po li ti-
an mel del se og straf fe sak» og at «årsaka til at 
så man ge mel der frå er at dei slepp både 
straff og til leggs skatt». På den ne må ten har 
myn dig he te ne skapt en klar – og be ret ti get 
– for vent ning hos dem som vur de rer fri vil-
lig ret ting om at de ikke vil bli straf fet. Det 
må etter mitt syn veie tungt i vur de rin gen.»

Om be tyd nin gen av etab lert prak sis ut ta ler 
Høy es te rett i av snitt (43):

«Det er gjen nom mer enn 60 år etab lert en 
prak sis for at skatt yte re som ber om fri vil-
lig ret ting, ikke blir etter fors ket og straf fet. 
En så ens ar tet og lang va rig prak sis må ha 
skapt en for vent ning hos A om at han ikke 
vil le bli be hand let an ner le des enn and re  
i til sva rende situa sjon.»

Høy es te rett kom etter det te til at den rik-
tig ste re ak sjo nen var at det gis straffut-
målingsutsettelse, både for egen skat te unn-
dra gel se og for med virk ning til an nen 

per sons unn dra gel se som skatt yter had de 
dre vet sam men vevd virk som het med.1

For prak tis ke for mål til sier straffutmålings-
utsettelse in gen straff, el ler rett og slett et 
am ne sti mot straff.2

Noen tan ke kors
Dom men er me get godt be grun net av 
Høy es te rett, men sa ken rei ser noen tan ke-
kors. Der som Høy es te rett had de slut tet 
seg til ting- og lag manns ret tens vur de rin-
ger, had de det blitt satt en ef fek tiv stopp 
for en sær de les for nuf tig og god skat te am-
ne stiordning. Et skatteamnesti må for å ha 
be tyd ning være be tin get av at skatt yter 
ikke bare er be skyt tet mot til leggs skatt, 

1 Det ble imidlertid ikke gitt straffutmålingsutsettelse for 
medvirkning i annen sammenheng.

2 Høyesterett påpekte rett nok at bestemmelsene om 
skatteamnesti i ligningsloven ikke inneholder noe formelt 
hinder for at påtalemyndigheten innleder straffeforfølg-
ning ved mistanke om skatteunndragelser. Påtalemyndig-
heten har følgelig hatt kompetanse til å forfølge saken 
strafferettslig, og det var ikke grunnlag for avvisning.

men også mot straff. Der som Høy es te rett 
had de kom met til et an net re sul tat, vil le 
også skatt yte re, som i de se nes te åre ne 
sam let har ret tet lig nin ger for be løp i stør-
rel ses or den fle re mil liar der kro ner, fått 
end ret en klar for ut set ning om trygg het  
i pro ses sen, til usik ker het.

Forøvrig er det et tan ke kors at sa ken måt te 
helt til Høy es te rett for at skat te am ne sti et  
i rea li te ten må kun ne an ses å være opp rett-
holdt.

Am ne sti et mot straff må også an ses å ha 
rek ke vid de ut over til fel ler av uopp gitt 
utenlandsinntekt og -for mue. Det te uan-
sett om skatt yters for hold lig ger i den ene 
ende av ska la en; for hol det er re gel rett 
over sett, el ler i den an nen ende; en godt 
plan lagt unn dra gel se som det ang res på. 
Mel lom dis se yt ter punk ter lig ger tall ri ke 
til fel ler. Skatt yter skal kun ne være trygg 
un der og etter rettingsprosessen.

Skattedirektoratets 
domskommentarer  
– en kelte pre si se rin ger

Artikkelen er 
forfattet av:
Sek sjons sjef
Hei de Linds jørn
Skatte di rek to ra tet, Retts av de lin
gen, sek sjon fore taks skatt

Ad vo kat Njaal Arne Høy-
land har i Re vi sjon og 
Regn skap nr. 5–2012 om-
talt Skattedirektoratets 

domskommentar til hen-
holds vis Dell-dom men (Rt. 
2011 side 1581) og Ei nar 
Ras mus sen In vest-dom men 
(Rt. 2011 side 1473). På 
bak grunn av ar tik ke len øns-
ker di rek to ra tet å kom me 
med en kelte pre si se rin ger.

Ei nar Ras mus sen In vestdom men 
(Rt. 2011 side 1473)
Ei nar Ras mus sen In vest-dom men gjel der 
spørs må let om ka pi tal for høy el ser som 

gjennom fø res etter av slut ning av et regn-
skaps år, får be tyd ning for vur de rin gen 
etter ak sje lo ven § 8–1 (2). Be stem mel sen 
slår fast at det ikke kan ut de les ut byt te 
der som egen ka pi ta len etter ba lan sen er 
mind re enn ti pro sent av ba lan se sum men, 
med mind re man føl ger be stem mel se ne 
om ka pi tal ned set tel se.

Det var i sa ken enig het om at sel ska pet 
had de til strek ke lig egen ka pi tal til å dele ut 
ut byt te etter ak sje lo ven § 8–1 (1). Tvis te-
te ma et var om vil kå rene i ak sje lo ven § 8–1 
(2) var opp fylt el ler om ut byt tet var ulov-


