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Til leggs skatt for  
urik tig ut fyl ling av  
lig nings skje ma
Det hev des at det ikke er rom for noen feil fra skatt yter nes side. For pro fe sjo nel le 
skatt yte re – spe sielt de sto re sel ska pe ne – er det mu lig at det te ikke er langt fra  
sann he ten.

I lik het med res ten av skat te eta ten må også 
Sen tral skat te kon to ret for stor be drif ter 
(SFS) iblant ileg ge til leggs skatt. Skatt-
yter ne opp le ver nok det ofte som uri me lig.

Til leggs skatt an ses som straff i hen hold til 
den Eu ro pe iske men nes ke ret tig hets kon-
ven sjo nen (EMK). På et vik tig punkt skil-
ler til leggs skatt seg fra an nen straff: Skyld 
er ikke et vil kår for ileg gel se av al min ne lig 
til leggs skatt. Kan skje er det nett opp fra væ-
ret av krav til skyld som gjør at til leggs-
skatt kan opp le ves som urett fer dig. Alt fra 
be visst skat te unn dra gel se til for glem mel ser 
og mis for stå el ser kan i prin sip pet sank sjo-
ne res med til leggs skatt.

Det kan rik tig nok gjø res unn tak. Of test er 
det unn skyl de li ge for hold som på be ro pes 
som grunn lag. For pri vat per so ner vil spe-
sielt mis for stå el ser knyt tet til re gel ver ket 
el ler til pro se dy re ne om kring inn le ve ring 
av opp lys nin ger til skat te myn dig he te ne, 
kun ne an ses som unn skyl de li ge for hold. 
For pro fe sjo nel le skatt yte re skal det imid-
ler tid mye til for å bli hørt med det te.

Skat te kla ge nemn da ved Sen tral skat te kon-
to ret for stor be drif ter har ny lig truf fet 
ved tak i en kla ge sak som gjaldt til leggs-
skatt for urik tig ut fyl ling av et lig nings-
skje ma (sak 2009–048SKN). År sa ken til 
at det var blitt feil i skje ma ene, var mis for-
stå el ser hos sel ska pet. Prin si palt an før te 
sel ska pet at det ikke var gitt urik ti ge el ler 
ufull sten di ge opp lys nin ger, idet det men te 
at SFS bur de skjønt at det var grunn til å 
stil le spørs mål ved opp lys nin ge ne som var 
gitt. Sub si di ært an før te sel ska pet at det 
fore lå unn skyl de li ge for hold.

Sa kens fak tum
Sa ken gjel der et sel skap som krev de skat te-
fra drag for forsk nings- og ut vik lings kost-
na der etter skat te lo ven § 16–40.

Skat te fra drag for forsk nings- og ut vik lings-
kost na der er en of fent lig støt te ord ning. 
Den om ta les ofte som Skat te funn. Ord-
nin gen inne bæ rer at sel ska per kan få fra-
drag i skatt for kost na der knyt tet til forsk-
nings- og ut vik lings pro sjek ter som er god-
kjent av Nor ges forsk nings råd. En rek ke 
vil kår må i så fall være opp fylt.

Det er et eget lig nings skje ma som skal 
be nyt tes når det kre ves slikt skat te fra drag: 
skje ma RF-1053. I for bin del se med lig-
nings be hand lin gen av dek ket SFS feil ved 
sel ska pets ut fyl ling av det te skje maet. Kost-
na de ne var ikke at tes tert av re vi sor, og de 
over steg høy es te til lat te støt te i hen hold til 
ESAs ret nings lin jer for stats støt te. I til legg 
had de ikke sel ska pet tatt hen syn til at mak-
si malt skat te fra drag er be gren set til 5,5 
mil lio ner. På bak grunn av det te vars let SFS 
om at skat te fra dra get vil le bli satt til kr 0.

Sel ska pet ba om ut set tel se av svar fris ten  
en rek ke gan ger. Det te ble inn vil get, men 
det med før te at sel ska pet ble lig net etter 
på stand. Ved lig nin gen ble sel ska pet der for 
til go de skre vet et be løp på ca. 1,2 mil lio ner 
kro ner.

Etter nær me re inn hen ting av opp lys nin ger 
traff SFS end rings ved tak i sa ken. Skat te-
fra dra get ble satt til null, og sel ska pet ble 
ilagt til leggs skatt med 30 %. Kon to ret 
kom til at det var gitt urik ti ge og ufull-
sten di ge opp lys nin ger som had de ført til 
skat te for de ler. Det ble ikke an sett å fore-

lig ge unn skyl de li ge grun ner som kun ne 
fri ta for til leggs skatt.

Sel ska pets kla ge til 
skat te kla ge nemn da
Sel ska pet på kla get kon to rets ved tak til 
skat te kla ge nemn da. En stund had de det 
vært usik ker het knyt tet til om pro sjek tet 
var god kjent av Nor ges forsk nings råd. Før 
end rings ved ta ket ble truf fet, had de imid-
ler tid sel ska pet frem lagt be kref tel se på slik 
god kjen nel se. Sel ska pet an før te at et ter-
som pro sjek tet hele ti den had de vært god-
kjent av Nor ges forsk nings råd, var det ikke 
gitt urik ti ge opp lys nin ger. Etter sel ska pets 
opp fat ning in ne holdt ikke skje maet feil ak-
ti ge opp lys nin ger, kun ufull sten dig vi de re 
be arbei ding av opp lys nin ge ne som var gitt. 
Vi de re an før te sel ska pet at den mang lende 
re vi sor be kref tel sen uan sett måt te med fø re 
at til leggs skatt ikke kun ne ileg ges. Sel ska-
pet vis te til at slik be kref tel se er et vil kår 
for å få skat te fra drag. Når det te vil kå ret 
ikke var opp fylt, var fei len der med ikke 
eg net til å lede til skat te mes si ge for de ler.

Sub si di ært an før te sel ska pet at det fore lå 
unn skyl de li ge grun ner som måt te med fø re 
unn tak fra ileg gel se av til leggs skatt. I til-
legg vis te sel ska pet til at den feil ak ti ge 
ut fyl lin gen av skje maet var åpen bar i den 
for stand at fei le ne umid del bart vil le bli 
av dek ket ved gjen nom gang av en saks be-
hand ler som kjen ner reg lene. Unn taks re-
ge len i lig nings lo ven § 10–3 nr. 2 bok stav 
b om åpen ba re skri ve- og reg ne feil måt te 
der for kom me til an ven del se.

Skat te kla ge nemn das ved tak
Skat te kla ge nemn da opp rett holdt kon to rets 
ved tak.
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Skat te kla ge nemn da vur der te først om det var gitt urik ti ge el ler ufull sten di ge opp lys nin-
ger, jf. lig nings lo ven § 10–2 nr. 1 før s te punk tum. Her tok nemn da ut gangs punkt i skatt-
yters opp lys nings plikt etter lig nings lo ven ka pit tel 4. Det føl ger av Rt. 1992 s. 1588 Loff
land at spørs må let om sel ska pet har opp fylt opp lys nings plik ten be ror på om det har gitt 
alle opp lys nin ge ne som man etter en ob jek tiv vur de ring fin ner at det bur de gitt. Opp lys-
nin ge ne vil i ut gangs punk tet an ses som til strek ke li ge når de gir lig nings myn dig he tene 
til strek ke lig grunn lag for å ta opp det ak tuelle spørs må let. Gjen nom ad gan gen til å skaf fe 
seg yt ter li ge re opp lys nin ger, vil de da kun ne få et til strek ke lig vur de rings grunn lag.

Lofflanddommen gjaldt vur de rin gen av om to års fris ten i lig nings lo ven § 9–6 nr. 3 bok-
stav a kom til an ven del se, men det er al min ne lig an tatt at vur de rings te ma et og ut gangs-
punk tet ho ved sa ke lig er det sam me i sa ker om til leggs skatt. Det te er blant an net ut trykt  
i Rt. 2009 s. 813 Gaard/Tveit, og frem går også av for ar bei de ne til lig nings lo vens reg ler 
om til leggs skatt, jf. Ot.prp. nr. 82 (2008–2009) s. 39–40 pkt. 8.2.3.

Nemn da gikk der etter inn på den kon kre te vur de rin gen av om det var gitt urik ti ge el ler 
ufull sten di ge opp lys nin ger. Post for post i skje ma RF-1053 ble gjen nom gått både for å se 
hvil ke opp lys nin ger sel ska pet fak tisk had de gitt, og for å se hvil ke opp lys nin ger som 
even tu elt mang let.

Grovt skis sert had de sel ska pet fylt ut skje maet på føl gen de måte:

Ut fyl lin gen til og med post 207 var både kor rekt og full sten dig. Der etter var det gjort fire feil:
Post 208: Det var ikke fore tatt be reg nin ger som sik rer at skat te fra dra get be løps mes sig 1. 
lig ger in nen for stats støt te reg le ne.
Post 209: Det var ikke tatt hen syn til at sum men av to tale kost na der er opp ad be gren-2. 
set til 5,5 mil lio ner kro ner.
Post 211: Sum grunn lag for be reg ning av skat te fra dra get var for høyt.3. 
Mang lende un der skrift og be kref tel se fra re vi sor på at skat te fra dra get ikke over steg 4. 
til latt støt te i hen hold til ESAs ret nings lin jer for stats støt te.

Først og fremst var det be tyd nin gen av fei len i post 208 og den mang lende un der skrif ten 
og be kref tel sen fra re vi sor som var om tvis tet.

Post 208 gjel der til fel ler hvor et sel skap i til legg til skat te fra drag mot tar an nen of fent lig 
støt te til et forsk nings- og ut vik lings pro sjekt. Der som sum men av of fent lig støt te ikke 

lig ger in nen for den til lat te sam le de støt te-
an de len i hen hold til ESAs ret nings lin jer 
for stats støt te, skal det fø res inn i post 208 
hvil ket be løp skat te fra dra get må re du se res 
med.

Opp lys nin ge ne frem til og med post 207 
gjør det mu lig å be reg ne om stats støt te reg-
le ne ford rer at det fø res opp et re duk sjons-
be løp. Først når den ne be reg nin gen er 
fore tatt, kan kor rekt skat te fra drag fast set-
tes. I det te til fel let over steg sam let støt te 
de til lat te gren se ne. Der som sel ska pet 
had de fore tatt be reg nin gen, vil le det 
av dek ket at det ikke var rom for yt ter li ge re 
støt te i form av skat te fra dra get. Spørs må let 
var om den mang lende an gi vel sen av et 
re duk sjons be løp måt te an ses som en urik-
tig el ler ufull sten dig opp lys ning.

Skat te kla ge nemn da reis te først spørs må let 
om opp lys nin gen gjaldt de fak tis ke el ler 
retts li ge for hol de ne ved vur de rin gen av om 
det skul le gis skat te fra drag. Det er kun 
urik ti ge el ler ufull sten di ge opp lys nin ger 
om fak tum som kan gi grunn lag for til-
leggs skatt. Nemn das opp fat ning var at 
opp lys nin gen måt te an ses å gjel de sel ska-
pets stil ling etter stats støt te reg le ne, og ikke 
etter skat te reg le ne. Når et re duk sjons be løp 
ikke var opp gitt, måt te det der for an ses 
som et brudd på opp lys nings plik ten.

Spørs må let ble der etter om sel ska pet like-
vel måt te an ses å ha gitt til strek ke li ge opp-
lys nin ger til at SFS fikk en opp ford ring til 
vi de re un der sø kel se, slik at sel ska pets 
skatte plikt kun ne fast slås, jf. Rt. 1992  
s. 1588 Loff land. I så fall vil le det ikke 
fore lig ge en opp lys nings svikt som kun ne 
gi grunn lag for til leggs skatt.

Opp lys nin gen som i det te til fel let kun ne 
gitt SFS grunn lag for å ta opp spørs må let 
om et re duk sjons be løp skul le vært opp ført 
i post 208, var be lø pet i post 207, som 
vis te at sel ska pet had de mot tatt an nen 
of fent lig støt te. Spørs må let var om den ne 
opp lys nin gen ut løs te SFS’ un der sø kel ses-
plikt.

Skat te kla ge nemn da gikk der etter inn på 
for hol det mel lom opp lys nings plik ten og 
under søkel ses plik ten. Det te for hol det er 
om talt i fle re høy es te retts dom mer, blant 
an net Rt. 1995 s. 1883 Slør dahl, Rt. 1997 
s. 1430 Elf og Rt. 2007 s. 360 Lyse Energi. 
Etter skat te kla ge nemn das opp fat ning vi ser 
dom me ne at skat te kon to rets un der sø kel-
ses plikt kan til leg ges mind re be tyd ning 
der som det fore lig ger opp lys nings svikt fra 
skatt yters side.
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Vi de re vis te skat te kla ge nemn da til at skatt-
yter har en aktsomhets- og lo ja li tets plikt 
når ved kom men de gir opp lys nin ger til 
lig nings myn dig he tene. Det te føl ger av 
Lofflanddommen og se ne re retts prak sis, 
og er fra 2009 inn tatt i lig nings lo ven § 4–1 
før s te punk tum.

Etter nemn das opp fat ning kan for hol det 
mel lom opp lys nings plik ten, aktsomhets- 
og lo ja li tets plik ten og under søkel ses plik ten 
opp sum me res på føl gen de måte:

«Skat te kon to ret må kun ne leg ge til grunn 
at skatt yter opp trer i sam svar med aktsom-
hets- og lo ja li tets plik ten når ved kom-
men de gir opp lys nin ger til skat te myn dig-
he te ne. Det til sier at skat te kon to rets 
un der sø kel ses plikt som ho ved re gel først 
ut lø ses der som opp lys nin ge ne som er gitt 
av en akt som og lo jal skatt yter like vel gjør 
at det er tvil om det fak tis ke grunn la get 
for lig nin gen. I et slikt til fel le vil skat te-
kon to ret kun ne være for plik tet til å be om 
til leggs opp lys nin ger. For det til fel let at 
skatt yter ikke opp trer akt somt og lo jalt, 
må der imot ut gangs punk tet være at det 
kre ves mer for at skat te kon to rets un der-
søkel ses plikt ut lø ses.»

Nemn da tok der etter stil ling til om sel ska-
pet had de opp trådt i sam svar med aktsom-
hets- og lo ja li tets plik ten. Den vis te til at 
sel ska pet ikke i til strek ke lig grad had de 
kon trol lert at skje maet var rik tig ut fylt før 
le ve ring til skat te myn dig he te ne. Etter 
nemn das opp fat ning tal te det te for at sel-
ska pet ikke had de opp trådt i sam svar med 
akt som hets nor men. Nemn da på pek te at 

det må kun ne kre ves at en pro fe sjo nell 
part le ve rer opp ga ver med bed re kva li tet. 
Vi de re ga nemn da ut trykk for at skatt yter 
bør bære ri si koen for den urik ti ge opp lys-
nin gen når akt som hets plik ten ikke er over-
holdt. Under søkel ses plik ten ble der for 
ikke ut løst, og det mang lende be lø pet i 
post 208 ble der med an sett som en opp-
lys nings svikt.

Be tyd nin gen av at re vi sor ikke had de 
un der skre vet skje maet og at tes tert at det 
var fore tatt rik ti ge be reg nin ger i hen hold 
til stats støt te reg le ne, ble også inn gå en de 
vur dert av skat te kla ge nemn da. Når re vi-
sors un der skrift og be kref tel se mang ler, er 
ikke vil kå rene for skat te fra drag opp fylt, jf. 
FSFIN § 16–40–6 før s te og syv en de ledd. 
For at til leggs skatt skal kun ne ileg ges, må 
opplysningssvikten ha ført til el ler kun ne 
ha ført til skat te mes sig for de ler. Er fei len 
eg net til å gi skat te mes si ge for de ler når den 
sam ti dig inne bæ rer at de ma te rielle vil kå-
rene for å få skat te fra drag ikke er opp fylt?

I sin vur de ring vis te nemn da til at det ikke 
er et vil kår at de ufull sten di ge el ler urik ti ge 
opp lys nin ge ne har ført til en va rig øko no-
misk for del. Det er til strek ke lig at opplys-
ningssvikten kun ne ført til skat te mes si ge 
for de ler. Et ter som sel ska pet i det te til fel let 
var blitt til go de skre vet 1,2 mil lio ner, var 
vil kå ret opp fylt etter nemn das opp fat ning.

Skat te kla ge nemn da vur der te der etter om 
lig nings lo ven § 10–3 kun ne gi grunn lag 
for unn tak fra til leggs skatt. Sel ska pet 
had de an ført både at sel ska pets for hold 
måt te an ses som unn skyl de lig, og at opp-

lysningssvikten skyld tes åpen ba re reg ne- 
og skri ve feil.

Det var to grun ner til at sel ska pet men te at 
sel ska pets for hold måt te an ses som unn-
skyl de lig etter lig nings lo ven § 10–3 nr. 1. 
For det før s te men te sel ska pet at når skje-
maet skul le kon trol le res av re vi sor, var det 
mer unn skyl de lig enn el lers at sel ska pet 
ikke selv fore tok den sam me in ter ne kva li-
tets sik rin gen som det gjor de med and re 
de ler av selv an gi vel sen. For det and re 
had de sel ska pet trodd at et elek tro nisk 
skje ma som det selv had de sig nert, ikke 
vil le bli til gjen ge lig for lig nings myn dig he-
tene før re vi sor had de sig nert på nød ven-
dig be kref tel se.

Etter nemn das opp fat ning kun ne ikke 
noen av dis se grun ne ne an ses som unn-
skyl de li ge. Når det kre ves sær skilt be kref-
tel se fra re vi sor, er det for å kvali tets sikre at 
opp lys nin ge ne som gis er kor rek te. Det 
til sier et skjer pet akt som hets krav. Vi de re 
men te nemn da at det må for ven tes at sel-
ska pet set ter seg inn i de pro se dy re ne som 
gjel der for elek tro nisk inn le ve ring.

Sel ska pet had de også på be ropt at det fore lå 
åpen ba re skri ve- og reg ne feil, og at til-
leggs skatt der med ikke kun ne ileg ges, jf. 
lig nings lo ven § 10–3 nr. 2 bok stav b.  
Hel ler ikke det te før te frem. Nemn da 
på pek te at fei le ne skyld tes at sel ska pet ikke 
had de fore tatt de nød ven di ge be reg nin-
ge ne. Det var tale om en unn la tel se, og 
ikke en feil ak tig be reg ning. Fei le ne kun ne 
der med ikke an ses som skri ve- el ler reg ne-
feil. Nemn da vis te i den ne for bin del se til 
Rt. 2006 s. 602 Gezina, hvor fler tal let la 
til grunn at rene for glem mel ser fal ler uten-
for be stem mel sens an ven del ses om rå de.

Av slut ten de kom men tar
Ligningssystemet er et selvangivelses-
system. For at skat te myn dig he te ne skal 
kun ne fast set te rik tig skatt til rett tid, er vi 
av hen gi ge av at skatt yter ne gir rik ti ge og 
full sten di ge opp lys nin ger. Til leggs skatt er 
ett av vir ke mid le ne vi har for å sik re det te. 
Det fin nes imid ler tid også and re vik ti ge 
vir ke mid ler. Dia log er ett av dem. SFS er 
opp tatt av å ha en god dia log med sel ska-
pe ne, og øns ker på den ne må ten både å 
hjel pe og sti mu le re til at selv an gi vel se ne 
blir rik ti ge og full sten di ge. Men der som 
det gjø res feil, og dis se får el ler kun ne fått 
be tyd ning for skat ten, kan lig nings lo ven gi 
an vis ning på at det ileg ges til leggs skatt.

URI ME LIG: Til leggs skatt kan opp le ves både som over ras kende og uri me lig.


