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REVISJON

elt i dag. I denne artikkelen ser vi nær-
mere på tre nyere avgjørelser.

Dommene knytter seg til mangelfull 
rådgivning om skatte- og avgiftsmes-
sige konsekvenser i forbindelse med 
kapitalnedsettelser og generasjons-
skifte, og mangelfull rådgivning om 
beregning av uttaksmerverdiavgift.

Før vi går nærmere inn på avgjørel-
sene, gir vi en kort oversikt over 
grunnvilkårene for å kreve erstatning, 
og peker på noen forhold revisor bør 
være særskilt oppmerksom på ved 
utføringen av rådgivningsoppdrag.

Grunnvilkårene for 
erstatningsansvar

Tre grunnvilkår for erstatningsansvar
For at revisor skal bli erstatningsan-
svarlig, er det tre generelle vilkår som 
må være oppfylt; i) det må foreligge et 
ansvarsgrunnlag (revisor må ha opp-

trådt uaktsomt eller forsettlig), ii) den 
som krever erstatning må ha lidt et 
økonomisk tap, og iii) tapet må ha 
oppstått som en påregnelig følge av 
den skadevoldende handlingen (ade-
kvat årsakssammenheng). Det er den 
som krever erstatning som har bevis-
byrden for at vilkårene er oppfylt.

Selv om vilkårene for å kreve erstat-
ning er oppfylt, kan revisors erstat-
ningsansvar reduseres eller falle helt 
bort dersom skadelidte har medvirket 
til at tapet oppsto.3

Ansvarsgrunnlaget for revisorer
Ansvarsgrunnlaget for revisorer fremgår 
av revisorloven4 § 8–1 første ledd. Det 
følger av bestemmelsen at revisor plikter 
å erstatte skade som han/hun forsettlig 
eller uaktsomt har voldt under utførelsen 
av sitt oppdrag. Denne bestemmelsen er 
3 Lov om skadeserstatning av 13. juni 1969 nr. 26 («ska-

deserstatningsloven») § 5-1.
4 Lov om revisjon og revisorer av 15. januar 1999 nr. 2 

(«revisorloven»). 

I forrige utgave så vi 
nærmere på noen av de 
nyeste rettsavgjørelsene om 
revisors erstatningsansvar 
for vesentlige feil i 
årsregnskapet.1 I denne 
artikkelen ser vi nærmere 
på avgjørelser knyttet til 
revisors erstatningsansvar 
for rådgivningstjenester.

Revisors rådgivningstjenester har ledet 
til en rekke søksmål mot revisor opp 
igjennom årene. Da det skjedde en 
betydelig økning i antall erstatnings-
krav mot revisorer på 1990-tallet, 
dreide søksmålene seg i all hovedsak 
om feil ved revisjon av årsregnskaper, 
manglende avdekking av misligheter 
og feil ved utføringen av attestasjoner.

Det var først på 2000-tallet at vi fikk 
en økning i antall saker om revisors 
erstatningsansvar knyttet til rådgiv-
ningstjenester.2 Siden den gang har det 
blitt avsagt en rekke dommer om 
dette, og temaet er fortsatt meget aktu-

1 Se «Revisors erstatningsansvar for vesentlige feil i årsregnska-
pet» av Linn Kvade Rannekleiv i Revisjon & Regnskap 
2020 nr. 7.

2 Se «Revisors erstatningsansvar for rådgivningstjenester» av 
Erik Hirsch i Revisjon & Regnskap 2006 nr. 4.
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Tips for å redusere risikoen for å bli erstatningsansvarlig
1. Avklar tydelig rammene for oppdraget og hvem som er oppdragsgiver i 

engasjementsbrevet
2. Vurder å angi hva som ikke omfattes av oppdraget dersom det er tilgren-

sende temaer som ikke skal vurderes, særlig hvis dette gjelder skatte- og 
avgiftsmessige konsekvenser

3. Avklar underveis i oppdraget hva som ikke er vurdert, og be eventuelt 
kunden om å innhente råd fra andre, f.eks. skatterådgivere

4. Sørg for å være faglig oppdatert – forsikre deg om at du innehar den nød-
vendige kompetansen til å gi råd om de forholdene oppdraget gjelder

5. Meld ifra til forsikringsselskapet så raskt som mulig hvis noen fremsetter 
eller sier at de kommer til å fremsette et erstatningskrav 
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en lovfesting av den alminnelige culpare-
gelen (uaktsomhetsansvaret).

Bestemmelsen omfatter ethvert opp-
drag revisor påtar seg, og gjelder derfor 
også når revisor utfører rådgivnings-
oppdrag.5 Ansvaret gjelder uavhengig 
av om revisor yter rådgivningstjenester 
i tilknytning til et revisjonsoppdrag, 
eller om revisor påtar seg et rent råd-
givningsoppdrag overfor en oppdrags-
giver uten å levere andre tjenester.

Rådgivningen må ha vært uriktig eller 
mangelfull
For at det i det hele tatt skal bli aktuelt 
å vurdere om revisor har handlet erstat-
ningsbetingende uaktsomt ved utførin-
gen av rådgivningstjenester, er det klart 
at rådgivningen må ha vært uriktig eller 
mangelfull. Dersom revisor rent objek-
tivt ikke har gjort noe feil, er det ikke 
noe å kritisere revisor for.

Uriktig rådgivning
Ved uriktig rådgivning, har revisor gitt 
et råd som senere viser seg å være feil. 
Revisor har for eksempel bekreftet at 
en transaksjon vil være skattefri, mens 
oppdragsgiveren senere blir skattlagt 
for gjennomføringen.

Det er svært viktig at revisor har til-
strekkelig kunnskap for å kunne gi råd 
om de forholdene oppdraget gjelder. 
Revisor vil sjelden gå fri fra ansvar 
dersom feilen skyldes rettsvillfarelse. 
5 Det er lagt til grunn i HR-2016-2344-A at bestemmelsen 

ikke bare gjelder for avgivelse av revisjonsberetning, men 
også for andre handlinger som revisor utfører i egenskap 
av revisor.

Det er derfor viktig at revisor holder 
seg faglig oppdatert. Hvis revisor ikke 
har oversikt over rettsreglene på områ-
det, må revisor heller anbefale klienten 
å innhente råd fra en annen rådgiver.

Mangelfull rådgivning
Ved mangelfull rådgivning, har revisor 
ikke gitt råd om alle forhold oppdragsgi-
veren måtte forvente å få råd om. Dette 
kan for eksempel være tilfelle dersom 
revisor bistår ved gjennomføringen av et 
generasjonsskifte, men unnlater å infor-
mere oppdragsgiveren om at dette vil 
utløse arveavgift, eller at revisor unnlater 
å informere om at en transaksjon som 
skal gjennomføres, vil utløse skatteplikt. 
Dette gjelder også selv om det ikke 
eksplisitt er avtalt at skatte- eller avgifts-
rådgivning er en del av oppdraget.

At revisor i visse tilfeller kan være for-
pliktet til å gi råd utover det konkrete 
oppdraget, er lagt til grunn i flere 
underrettsavgjørelser.6 Dette uttrykkes 
gjerne som at revisor har et helhetsan-
svar eller en omsorgsforpliktelse overfor 
klienten. Et slikt ansvar forutsetter at 
det allerede foreligger et oppdrag som 
kan pålegge revisor et ansvar utover det 
han/hun har forpliktet seg til.

Avklar rammene i engasjementsbrevet
Ved vurderingen av om revisor burde 
ha gitt råd om konkrete forhold, legges 
det i rettspraksis vekt på om revisor 
har avklart rammene for rådgivnings-
oppdraget i oppdragsbekreftelsen.7 Ved 

6 Se bl.a. LB-2017-109287 og LB-2015-48612.
7 Se bl.a. LB-2017-109287.

rådgivningsoppdrag vil det derfor være 
særlig viktig å definere hva som omfat-
tes av revisors oppdrag og hvem som 
er oppdragsgiver.

Vurder å angi hva som ikke er vurdert
For å unngå å komme i ansvar for mang-
elfull rådgivning kan det være fornuftig 
å definere hva som ikke er en del av 
oppdraget. Dette gjelder særlig dersom 
det er tilgrensende områder som ikke 
skal vurderes. Som nevnt kan revisor 
komme i ansvar for ikke å ha gitt råd 
om skatte- og avgiftsmessige konse-
kvenser, selv om dette ikke er direkte 
omfattet av oppdraget. Det må imidler-
tid være klart at revisor ikke kan holdes 
erstatningsansvarlig for å ha unnlatt å gi 
råd om konkrete forhold som det er 
avtalt at han/hun ikke skal gi råd om.

Det kan også være hensiktsmessig at 
revisor underveis i oppdraget gjør opp-
dragsgiveren oppmerksom på hva revi-
sor ikke har vurdert, og eventuelt ber 
oppdragsgiveren om å engasjere andre 
rådgivere for å vurdere dette. Dette 
gjelder særlig dersom revisor ikke vur-
derer de skatte- og avgiftsmessige kon-
sekvensene av en transaksjon, og hvis 
det er uklart om oppdragsgiveren for-
står konsekvensene av transaksjonene 
eller disposisjonene som utføres.

Nærmere om ansvarsnormen
Selv om revisors rådgivning rent 
objektivt sett har vært uriktig eller 
mangelfull, må det også vurderes om 
revisor har handlet uaktsomt. Revisor 
må kunne klandres for den uriktige 

Revisor kan bli erstatningsansvarlig 
for både uriktig og mangelfull 
rådgivning.
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eller mangelfulle rådgivningen for at 
han/hun skal bli erstatningsansvarlig.

Revisor er underlagt et strengt profe-
sjonsansvar, og vurderes i forhold til en 
streng aktsomhetsnorm.8 Dette gjel-
der også når revisor yter rådgivnings-
tjenester. Det stilles derfor høye krav 
til aktsomhet for at revisor ikke skal bli 
ansvarlig.

Rådgivning som knytter seg til regn-
skap og årsoppgjør, ligger innenfor 
revisors kjerneansvar, hvilket tilsier at 
kravet til aktsomhet skjerpes. Det 
samme gjelder andre områder som det 
må forventes at revisor har særskilt 
kompetanse på, som for eksempel 
skatt og avgift. Det er flere eksempler 
fra rettspraksis på at revisor har blitt 
ansvarlig for uriktig eller mangelfull 
skatte- og avgiftsrådgivning.

Det kreves likevel ikke at revisor har 
opptrådt feilfritt eller ideelt for å gå fri 

8 Se bl.a. HR-2016-02344-A, Rt. 2003 s. 696 og Rt. 2002 
s. 286.

fra erstatningsansvar. Høyesterett har 
uttalt at det «er rom for en viss kritikk-
verdig atferd før det blir tale om erstat-
ningsbetingende uaktsomhet».9

Rettspraksis er retningsgivende
Revisorloven og dens forarbeider gir 
ikke konkrete holdepunkter for hva 
som skal til for at revisor anses for å ha 
handlet erstatningsbetingende uaktsomt 
ved uriktig eller mangelfull rådgivning. 
Det finnes heller ikke noen rettslig 
standard for rådgivningstjenester tilsva-
rende «god revisjonsskikk» som gjelder 
ved utføring av revisjonsoppdrag. Retts-
praksis blir derfor en viktig rettskilde 
for å fastlegge ansvarsnormen for revi-
sorers rådgivningstjenester.

Tidspunktet for uaktsomhets
vurderingen
Vurderingen av om revisor har handlet 
uaktsomt, skal foretas ut ifra hvordan 
situasjonen fremsto for revisor da de 
påståtte ansvarsbetingende handlin-

9 HR-2016-02344-A og Rt. 2003 s. 696.

gene ble foretatt. Det er ikke rom for å 
legge vekt på hva man har funnet ut 
senere, selv om dette kan være en kre-
vende øvelse i praksis.10

Kravet til adekvat årsaks
sammenheng
Hvorvidt det foreligger faktisk årsaks-
sammenheng, beror på om tapet ville 
oppstått selv om revisors uaktsomme 
handling eller unnlatelse tenkes bor-
te.11 Man må da sammenligne med en 
hypotetisk tenkt situasjon hvor revisor 
handler aktsomt. Dersom tapet ville ha 
oppstått selv om revisor hadde utført 
revisjonen aktsomt, vil det ikke fore-
ligge årsakssammenheng.

I tillegg må tapet anses som en adekvat 
følge av den skadevoldende handlin-
gen. På det aktuelle tidspunktet hand-
lingen foretas, må det være påregnelig 
for revisor at det kan oppstå et økono-
misk tap som følge av handlingen.

10 Se bl.a. Rt. 2003 s. 696 og RG 2003 s. 425.
11 Denne testen omtales som «betingelseslæren», og er lagt 

til grunn blant annet i Rt. 1992 s. 64.
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Skadelidtes medvirkning til tapet
Selv om revisor har handlet uaktsomt 
og det foreligger adekvat årsakssam-
menheng, kan erstatningsansvaret set-
tes ned eller falle bort i sin helhet hvis 
den som krever erstatning har medvir-
ket til at tapet oppsto.12

Ved rådgivningsoppdrag kan dette for 
eksempel være aktuelt dersom opp-
dragsgiver kan klandres for at ram-
mene for oppdraget ikke var klart defi-
nert, eller kunne ha forhindret at 
(deler av) tapet oppsto.

Tre nye dommer om revisors 
erstatningsansvar for 
rådgivningstjenester

Startgruppendommen  
(LB2017–109 287)13

Startgruppen omfattet de tidligere 
butikkjedene Sportshuset og Baby-
shop, og ble eid av Nilsen- og Floberg-
familien. Etter salget av Sportshuskje-
den, ble verdiene fordelt på de to fami-
liene, og Nilsen-familien gjennomførte 
en omfattende omorganisering av sel-
skapsstrukturen på sin side med 
bistand fra både advokater og revisorer.

Nilsen-familiens verdier ble lagt inn i 
Start Holding AS, som ble eid av fire 
personer via fire ulike holdingselskaper. 
Revisor bisto ved flere kapitalnedsettelser 
i holdingselskapene i perioden 2008–
2013, men partene var uenige om revi-
sor også skulle ha gitt råd om de skatte-
messige virkningene av transaksjonene.

Kapitaluttakene ledet til utbyttebeskat-
ning for eierne, og eierne fremsatte krav 
om erstatning for mangelfull rådgiv-
ning mot revisor og deres ansvarsfor sik-
ringsselskap (i fellesskap «revisor»).

Klar forutsetning om skattefrie 
 utbetalinger
Lagmannsretten la til grunn at det var en 
klar forutsetning for gjennomføringen av 
kapitalnedsettelsene at disse ikke utløste 
skatteplikt for eierne. Eiernes kapitalbe-

12 Skadeserstatningsloven § 5-1. Høyesterett har i Rt. 2003 
s. 696 uttalt at det er en «smakssak» om skadelidtes 
medvirkning vurderes som en del av spørsmålet om 
revisors aktsomhet, tilstrekkelig årsakssammenheng eller 
skadelidtes medvirkning.

13 Dommen ble anket til Høyesterett, men anken ble ikke 
tillat fremmet, jf. HR-2019-958-U.

hov kunne vært dekket ved nedsettelse 
av aksjekapitalen som utelukkende besto 
av skattemessig innbetalt kapital slik at 
det ikke hadde oppstått skatteplikt. Det 
var derfor sannsynlig at transaksjonene 
ville blitt gjennomført på en annen måte 
om eierne hadde visst om de skattemes-
sige konsekvensene.

Omsorgsansvar utover det konkrete 
oppdraget
Lagmannsretten la vekt på at kjennskap 
til de skattemessige virkningene av kapi-
taltransaksjonene måtte anses å ligge helt 
i kjernen av selskapsrevisorenes kompe-
tanseområde. Videre uttalte lagmanns-
retten at revisor har et helhets- og 
omsorgsansvar for klienten som strekker 
seg utover det konkrete oppdraget.

Uaktsomt ikke å gi et tydelig varsel
Som følge av dette mente lagmannsret-
ten at revisor skulle informert eierne 
om de skattemessige virkningene av 
kapitalnedsettelsene, selv om de ikke 
hadde fått noe uttrykkelig oppdrag om 
å utrede dette. Revisor skulle ha varslet 
tydelig om at uttak fra overkursfondene 
var skattepliktig, eller i det minste sagt 
klart ifra om at de skattemessige virk-
ningene ikke var vurdert av dem.

Lagmannsretten mente at revisor 
hadde handlet uaktsomt, men at for-
sømmelsene ikke kvalifiserte til grov 
uaktsomhet.

Eiernes egen medvirkning til tapet
Lagmannsretten la til grunn at eierne 
også måtte klandres for at tapet opp-
sto, og at det var rimelig at de måtte 
bære en del av ansvaret. Eierne hadde 
ikke gitt revisor et klart oppdrag om å 
undersøke de skattemessige virknin-
gene, og eierne burde etter rettens syn 
bedt om å få revisors uttrykkelige 
bekreftelse på at det var riktig forstått 
at transaksjonene var skattefrie.

Eierne kunne forhindret store deler av 
tapet
Eierne skulle uansett ha redegjort for 
disposisjonene i sine personlige selvan-
givelser. Skatteetaten kunne da ikke tatt 
opp ligningen til ny behandling for mer 
enn to år bakover i tid, og det hadde 
ikke vært grunnlag for å ilegge tilleggs-

skatt. Eierne kunne dermed selv for-
hindret at store deler av tapet oppsto.

Like stor grad av skyld
Lagmannsretten mente at skyldgraden 
på begge sider var omtrent like stor, og 
at en likedeling måtte være riktig resul-
tat. Revisor ble dermed holdt ansvarlig 
for halvparten av det økonomiske tapet.

Tilstrekkelig årsakssammenheng
Lagmannsretten la til grunn at kapital-
nedsettelsene ikke hadde blitt gjen-
nomført dersom revisor hadde handlet 
aktsomt, og tapet ville dermed ikke ha 
oppstått. Det var revisors forsømmelse 
som utløste handlingsrekken som ledet 
til tapet, og det forelå derfor årsaks-
sammenheng mellom revisors forsøm-
melser og tapet som eierne hadde lidt.

Utmåling av tapet
Tapet knyttet til at selve uttaket var skat-
tepliktig, måtte etter rettens syn tilsvare 
tapet eierne hadde blitt påført ved å bli 
skattlagt tidligere enn det som ellers ville 
vært tilfelle. Det erstatningsmessige tapet 
utgjorde dermed nåverdien av tapet 
eierne hadde lidt som følge av at de ikke 
hadde hatt kapital tilsvarende det skat-
temessige beløpet tilgjengelig til forvalt-
ning i en viss periode fremover.

Lagmannsretten foretok en konkret vur-
dering av hva dette tapet utgjorde, basert 
på hva som måtte anses som sannsynlig 
uttaksprofil, lengden på uttaksperioden, 
den effektive beskatningen i selskapet, 
relevant avkastning og diskonterings-
rente. I tillegg inngikk tilleggsskatt, ren-
ter og kostnader i skattesaken som del av 
det erstatningsmessige tapet.

Ingen av partene ble tilkjent sakskost-
nader.

Coast Seafooddommen 
(TBERG2015–207 404)
I forbindelse med vedtakelsen av den 
såkalte «overgangsregel E», ble samtlige 
aksjer i Coast Seafood AS («Coast») 
overført til eiernes investeringsselska-
per Maan Invest AS («Maan») og Eili 
Invest AS («Eili»). EY var revisor for 
både Coast, Maan og Eili.
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I 2008 foreslo revisor at det burde foretas 
et generasjonsskifte, slik at aksjene i 
Maan og Eili ble overført til aksjonære-
nes barn. Ved gjennomføringen av gene-
rasjonsskiftet, ble barna belastet for arve-
avgift. I tillegg ble det beregnet utbytte-
beskatning for inntektsåret 2010 i både 
Maan og Eili. Dette var i strid med for-
utsetningene for generasjonsskiftet, og 
skyldtes at de skattemessige rådene fra 
revisor var basert på uriktig tallgrunnlag. 
Arvingene krevde derfor erstatning fra 
EY og ansvarlig revisor (i fellesskap «revi-
sor») for mangelfull rådgivning i forbin-
delse med generasjonsskiftet.

Manglende oppdragsbekreftelse
Det var ikke utarbeidet noe engasje-
mentsbrev for oppdraget. Revisor 
hadde fakturert Eili og Maan for arbei-
det. Revisors arbeid knyttet seg imid-
lertid til å vurdere hvilke skatte- og 
avgiftsmessige virkninger et genera-
sjonsskifte ville ha for eierne og deres 
arvinger privat, og å bistå ved gjen-
nomføringen av dette. Det var dermed 
eierne som måtte anses som de reelle 
oppdragsgivere, og ikke selskapene.

Hvem som måtte anses som de reelle 
oppdragsgiverne, var viktig for vurde-
ringen av hvem revisor hadde en 
omsorgsforpliktelse overfor.

Revisor hadde ansvaret for å finne riktig 
tallgrunnlag
Revisor hadde påtatt seg å sørge for å 
gjennomføre generasjonsskiftet med de 
skatte- og avgiftsmessige virkninger han 
selv hadde skissert for eierne. Retten 
mente derfor at revisor måtte ha ansva-
ret for å finne korrekt inngangsverdi for 
aksjene og verdien av innbetalt kapital.

Strenge krav til aktsomhet
Retten la til grunn at revisor hadde tatt 
del i den revisjonspliktiges beslut-
ningsprosess, og at han derfor hadde 
påtatt seg et oppdrag som gikk utover 
det han hadde lov til etter revisorloven. 
Dette tilsa at kravene til aktsomhet 
måtte skjerpes.

Retten presiserte at selv om revisor var 
ansvarlig for revisjonen av selskapene, 
måtte han i forbindelse med dette 

oppdraget bedømmes ut ifra kravene 
som stilles til en aktsom skatterådgiver.

Uaktsomt ikke å sjekke om 
 tallgrunnlaget var riktig
Retten mente revisor brøt sine plikter 
ved ikke å sørge for at det ble innhen-
tet korrekt tallgrunnlag, og at han 
handlet uaktsomt fordi han ikke sjek-
ket om inngangsverdiene var riktige.

Det ble lagt vekt på at unnlatelse av å 
sjekke om verdiene var riktige, med-
førte høy risiko for at det kunne opp-
stå tap, og det var fare for betydelig tap 
ettersom det dreide seg om overføring 
av store verdier. Revisor hadde tilgang 
til alle opplysningene som var nødven-
dige for å fastsette korrekte inngangs-
verdier, og det ville vært enkelt å sjekke 
disse.

Generasjonsskiftet ville ikke blitt 
gjennomført
Retten ta til grunn at det var svært 
sannsynlig at det hovedsakelig var de 
skattemessige virkningene av genera-
sjonsskiftet som var årsaken til at det 
ble gjennomført, og at eierne ikke 
hadde gjennomført generasjonsskiftet 
om de hadde vært kjent med de skat-
temessige konsekvensene. Retten la 
derfor til grunn at det forelå tilstrekke-
lig årsakssammenheng mellom rådgiv-
ningsfeilen og arveavgiften som hvert 
av barna til de opprinnelige eierne ble 
påført som følge av transaksjonen.

Ikke grunnlag for å redusere 
 erstatningen
Etter tingrettens vurdering hadde ikke 
eierne noen oppfordring til å undersøke 
tallgrunnlaget nærmere, og det var van-
skelig for dem å avdekke at revisors 
beregninger var feil. Det var derfor ikke 
grunnlag for å redusere erstatningen 
knyttet til arveavgiften under henvis-
ning til skadelidtes medvirkning.

Det var heller ikke grunnlag for å 
lempe erstatningsansvaret selv om revi-
sor ikke hadde forsikring som dekket 
denne typen rådgivningsfeil.

Uaktsomt å misforstå skattereglene
Utbetalingene som ble foretatt for lig-
ningsåret 2010, ble for to av eierne 

omklassifisert fra innbetalt kapitalt 
som kan tas ut skattefritt, til skatte-
pliktig utbytte.

Retten konkluderte med at revisor hadde 
ansvaret for de tallmessige beregningene, 
og at revisor burde ha oppdaget feilen før 
aksjonærregisteroppgavene ble sendt inn. 
Revisor hadde misforstått reglene om 
skattemessig kontinuitet, og hadde basert 
seg på den regnskapsmessige egenkapita-
len istedenfor å videreføre den skattemes-
sige innbetalte kapitalen. Revisor hadde 
derfor objektivt sett gjort en feil.

Retten mente videre at revisor hadde 
handlet uaktsomt fordi en slik misfor-
ståelse av reglene innebærer en stor 
risiko for tap, og det forelå ingen unn-
skyldningsgrunner.

Ville tatt ut pengene som utbytte uansett
Basert på forklaringene fra eierne, la ret-
ten til grunn at de ville ha tatt ut pen-
gene i form av utbytte uansett om de 
hadde visst om at midlene ikke kunne 
tas ut skattefritt. Det forelå derfor ikke 
årsakssammenheng mellom revisors 
handlinger og det økonomiske tapet 
som oppsto ved utbyttebeskatningen.

Erstatningsansvarlig for tilleggsskatt
Retten konkluderte med at generasjons-
skiftet ikke hadde blitt gjennomført om 
aksjonærene hadde fått kunnskap om de 
skattemessige virkningene. Tilleggsskat-
ten som påløp ved gavesalgene, ville der-
for ikke oppstått om generasjonsskiftet 
ikke hadde blitt gjennomført. Det forelå 
dermed tilstrekkelig årsakssammenheng 
mellom revisors uaktsomme rådgivning 
og tilleggsskatten. Retten fant ikke 
grunn til å tvile på at aksjonærene ville 
oppgitt gevinsten som skattepliktig 
utbytte dersom de hadde vært klar over 
at gevinsten var skattepliktig.

Aksjonærene medvirket ikke til 
tilleggsskatt
Skatteklagenemda viste til revisors 
profesjonalitet som begrunnelse for å 
ilegge tilleggsskatt. Aksjonærene hadde 
stolt på revisor som sin rådgiver. Ret-
ten mente derfor at aksjonærene ikke 
kunne anses for å ha medvirket til at 
tilleggsskatten oppsto. Revisor måtte 
bære ansvaret i sin helhet.
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Ansvarsbegrensning i 
oppdragsavtalen ikke relevant
Ifølge revisors generelle oppdragsvilkår, 
var ansvar knyttet til «annen revisjons-
relatert bistand» begrenset til honora-
ret som ble fakturert i forbindelse med 
den aktuelle bistanden.

Retten la vekt på Høyesterettspraksis 
hvor det fremgår at en standard 
ansvarsbegrensning kan påberopes. 
Dersom ansvarsbegrensningen har et 
tydelig innhold, kan den anvendes 
etter sin ordlyd med mindre den stri-
der mot preseptorisk lovgivning.

Retten mente imidlertid at bistand i 
forbindelse med et generasjonsskifte 
ikke kunne anses som «annen revisjons-
relatert bistand». Ansvarsbegrensningen 
kom derfor ikke til anvendelse. Revisor 
hadde for øvrig heller ikke sendt opp-
dragsbekreftelse for arbeidet med gene-
rasjonsskiftet med henvisning til enga-
sjementsbrevet for revisjon.

Erstatningsansvarlig for 9,2 millioner 
kroner
Kravet ble ikke ansett foreldet, og 
aksjonærene og arvingene ble tilkjent 
til sammen ca. 9,2 millioner i erstat-
ning. Revisor måtte også dekke mot-
partens sakskostnader.

Hjellhaugendommen  
(LF2019–108 615)
Ako Møre AS var revisor for utbyggings-
selskapet Modus Bygg AS («Modus») i 
perioden 2009 til desember 2015. Drif-
ten i Modus og eiendomsselskapet Hjell-
haugen Eiendom AS («Hjellhaugen») var 
tett knyttet opp mot hverandre ved gjen-
nomføring av boligprosjekter. Det var 
omfattende økonomiske transaksjoner 
mellom selskapene, blant annet i form 
av lån og annen tilførsel av likviditet.

Det var samme person som var styrele-
der, daglig leder og deleier i både 
Modus og Hjellhaugen.

I april 2016 fremsatte skattemyndighe-
tene krav mot Modus for unnlatt 
beregning og betaling av uttaksmerver-
diavgift for oppføring av bygg i egen 
regi for årene 2012–2015. Kravet 
beløp seg til ca. 3,7 millioner, hvilket 

inkluderte tilleggsavgift på 20 % for 
manglende betaling.

Modus gikk konkurs i september 2016. 
På konkurstidspunktet hadde Hjellhau-
gen et utestående krav på ca. 4,9 mil-
lioner som gikk tapt i sin helhet.

Hjellhaugen krevde som følge av dette 
erstatning for mangelfull rådgivning 
fra Modus’ revisor. Begrunnelse for 
dette var at de mente revisor skulle 
informert dem om at Modus skulle ha 
beregnet uttaksmerverdiavgift. Erstat-
ningskravet ble rettet mot Ako Møre 
AS, ansvarlig revisor og deres ansvars-
forsikringsselskap (i fellesskap «revi-
sor»).

Vurderte ikke ansvarsspørsmålet
Lagmannsretten tok ikke stilling til 
om revisor hadde handlet uaktsomt 
fordi det uansett ikke forelå årsakssam-
menheng mellom revisors påståtte 
uaktsomme handlinger og det økono-
miske tapet Hjellhaugen hadde lidt.

Ikke årsakssammenheng
Lagmannsretten la til grunn at revisor 
informerte ledelsen i Modus om plik-
ten til å beregne uttaksmerverdiavgift i 
2012, og påpekte manglende bereg-
ning av uttaksmerverdiavgift i num-
merert brev til ledelsen i 2015. Etter-
som det var samme person som var 
styreleder, daglig leder og aksjonær i 
både Modus og Hjellhaugen, måtte 
også Hjellhaugen anses å være kjent 
med at det ikke var beregnet tilstrekke-
lig merverdiavgift i Modus fordi dette 
var meddelt Modus.

Overføringen av midler fra Hjellhau-
gen til Modus hadde dermed skjedd 
med kunnskap om at regnskapene i 
Modus ikke ga uttrykk for den reelle 
økonomiske situasjonen i selskapet 
ettersom uttaksmerverdiavgift ikke var 
beregnet. Kravet til årsakssammenheng 
var derfor ikke oppfylt, og revisor ble 
frifunnet.

Oppsummering og avsluttende 
bemerkninger

Revisor kan bli erstatningsansvarlig for 
både uriktig og mangelfull rådgivning. 

Hva revisor har forpliktet seg til å gå 
råd om, må vurderes med utgangs-
punkt i engasjementsbrevet og eventu-
elle andre dokumenter hvor rammene 
for oppdraget er presisert.

Det er lagt til grunn i rettspraksis at 
revisor kan bli ansvarlig for mangelfull 
rådgivning knyttet til forhold som ikke 
eksplisitt er omfattet av oppdraget. 
Dette omtales gjerne som at revisor 
har et helhetsansvar eller en omsorgs-
forpliktelse overfor klienten. Dette 
gjelder først og fremst hvis revisor 
unnlater å informere om skatte- eller 
avgiftsmessige konsekvenser av trans-
aksjoner som revisor bistår klienten 
med.

Selv om det i flere av avgjørelsene kon-
kluderes med at revisor har handlet 
uaktsomt dersom oppdragsgiveren 
ikke gjøres oppmerksom på skatte- og 
avgiftsmessige konsekvenser av trans-
aksjoner som revisor bistår med, 
avgrenses også revisors ansvar ved at 
oppdragsgiver selv må ta sin del av 
ansvaret for at tapet har oppstått.

Dette vil for eksempel være tilfelle 
dersom oppdragsgiveren kan klandres 
for at oppdraget ikke er klart definert, 
eller for ikke å ha fått bekreftet sin 
forståelse av konsekvensene av en 
transaksjon. Oppdragsgiveren har også 
ofte mulighet for å begrense deler av 
tapet, hvilket tilsier at ikke hele tapet 
kan kreves erstattet av revisor.

Utmåling av det erstatningsmessige 
tapet byr ofte på utfordringer i praksis 
da det er vanskelig å bevise hva som må 
anses som det sannsynlige hendelsesfor-
løpet, for eksempel hvor en skattemes-
sig transaksjon utføres på et tidligere 
tidspunkt eller på en annen måte enn 
det som sannsynligvis ville vært tilfelle 
dersom revisor hadde handlet aktsomt. 
Rettens utmåling må i slike tilfeller til 
en viss grad bli skjønnsmessig.




