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Hjemmehørende-begrepet i skatteloven § 2-2
av advokat Petter Dragvold

Petter Dragvold er er født i 1954, cand.jur i 1981, og advokat i advokatfellesskapet
Arntzenlegal (Kontorfellesskap).

Lovgiver har i de senere år innført bestemmelser for å sikre beskatning av skatteposi-
sjoner ved utflytting, noe som er forståelig grunnet internasjonaliseringen av næ-
ringslivet og trusselen mot det norske skattefundamentet. Det er derfor underlig at
det mest sentrale spørsmålet, nemlig når et aksjeselskap er hjemmehørende i Norge,
ikke har fått tilsvarende oppmerksomhet. Det hadde vært naturlig i og med at det er
en viss usikkerhet vedrørende vurderingskriteriene, ikke minst grunnet uttalelser fra
Finansdepartementet. Den teknologiske utviklingen og endringen i kommentarene
til mønsteravtalen bidrar også til at det bør skje en evaluering av skattelovens § 2-2.
Artikkelen drøfter innholdet i hjemmehørende-begrepet og fokuserer på særlig aktu-
elle problemstillinger knyttet til kriteriene for når et selskap er hjemmehørende i
Norge. Sentralt i drøftelsen står Rt 2002 s 1144, som etter forfatterens syn i stor grad
oppklarer den usikkerhet som er skapt av Finansdepartementets uttalelser.

1 Innledning
Etter sktl § 2-2 har et aksjeselskap alminnelig skatteplikt til Norge hvis det
er «hjemmehørende» her i riket. Har et aksjeselskap alminnelig skatteplikt
hit, omfatter skatteplikten i utgangspunktet all inntekt, uavhengig av hvor
den har sin kilde.

Det er derfor av svært stor betydning om et selskap anses skattemessig
hjemmehørende i Norge eller ikke. Ved innflytting oppstår alminnelig inn-
tektsskatteplikt, mens ved utflytting utløses i utgangspunktet inntektsbeskat-
ning på selskapsnivå og gevinstbeskatning på eiernivå, jf. sktl §§ 10-71 og 10-
31, jf. § 10-37, såkalt exitbeskatning. Skatteplikten gjelder imidlertid ikke ved
utflytting til normalskatteland innenfor EØS, eller ved flytting til lavskatte-
land innenfor EØS der selskapet blir reelt etablert med reell aktivitet i den an-
dre EØS-staten. Definisjonen av «hjemmehørende» vil derfor ha store øko-
nomiske implikasjoner for skattyter. Det fordrer klare og forutsigbare regler.

Flere forhold aktualiserer en drøftelse av når et aksjeselskap er hjemme-
hørende i Norge. På den ene siden medfører økt globalisering av samfunnet,
økt internasjonal handel og konkurranse at enkelte bedrifter vil ha behov



98 Petter Dragvold

for å kunne skifte bostedsland. På den andre siden står ønsket om å beskytte
det norske skattefundamentet fra en stadig økende konkurranse fra utlandet
om beskatning av den samme inntekten. I kombinasjon med til dels uklare
regler for å avgjøre når et selskap er – eller opphører å være – skattepliktig
til Norge, fører dette til usikre rammebetingelser for næringslivet, og øker
potensialet for konflikter mellom skattyter og skattemyndighetene. Regel-
verket er derfor overmodent for en evaluering.

2 Vurderingstemaet m.m.
Vurderingstemaet for skatteplikt etter sktl § 2-2 er om selskapet er hjemme-
hørende i Norge. Dette er et rent internrettslig norsk spørsmål. Selskapet
kan være hjemmehørende i flere land etter ulike lands rett. Da vil beskat-
ningsretten avgjøres av skatteavtalen, som fordeler beskatningsretten mel-
lom landene, hvis en slik avtale foreligger.

Begrepet «hjemmehørende» er ikke definert i skatteloven. Det må derfor
avklares hvilke tilknytningsforhold «hjemmehørende» henviser til. Dette
kan de lege ferenda tenkes bestemt etter forskjellige kriterier. Det kan være
formelle kriterier, for eksempel hvor selskapet er registrert, eller reelle krite-
rier, slik som hvor selskapet har sin kjernevirksomhet eller hvor det ledes fra.

Det er bred enighet i rettspraksis, forarbeider, teori og ligningspraksis at
uttrykket «hjemmehørende» – for så vidt gjelder et utenlands registrert sel-
skap – referer seg til hvor selskapet reelt sett har sin faktiske ledelse. Det har
imidlertid vært noe usikkerhet knyttet til hvorledes vurderingskriteriet fak-
tisk ledelse skal forstås. Etter min oppfatning er dette nå i betydelig grad av-
klart av Høyesterett i Rt 2002 s 1144 (Utv. 2002 s 1357), hvor retten synes å
legge til grunn at ledelse betyr beslutninger på styre- og daglig leder nivå,
med hovedvekt på styrebeslutningene. Dette er en avgjørelse som etter mitt
skjønn er i samsvar med gjeldende rett slik den fremstod også før høyeste-
rettsdommen.

Problemstillingen i Rt 2002 s 1144 var om et utenlandsk registrert sel-
skap var hjemmehørende i Norge. Situasjonen er rettslig sett noe mer uav-
klart i utflyttingsspørsmål hvor selskapet er registrert i Norge. I slike tilfel-
ler har Finansdepartementet i brev av 7. mai 1998, inntatt i Utv. 1998 s 848,
lagt til grunn at tolkningen av begrepet hjemmehørende beror på en hel-
hetsvurdering av alle konkrete tilknytningsforhold til Norge. Departemen-
tet legger altså her opp til en radikal utvidelse av hjemmehørendebegrepet
for norskregistrerte selskap, sammenlignet med selskap registrert i utlandet.
Denne uttalelsen er sterkt kritisert i teorien, og etter min oppfatning med
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god grunn, se i den forbindelse Hole «Skattemessig emigrasjon av aksjesel-
skap» i Skatterett 2000 s 18 fl, Leegaard «Skattemessig hjemsted for aksje-
selskap – utilstrekkelig lovgivning» i Utv 2001 s 928 fl. og Zimmer «Fest-
skrift til Mads Henry Andenæs» Oslo 2010 s 344 (351 fl). Rt 2002 s 1144 gir
en viss støtte for at vurderingskriteriet er det samme uavhengig av registre-
ringsland.

Artikkelen behandler både når utenlandsk og norsk registrerte selskap
er hjemmehørende her.

3 Vurderingskriteriet faktisk ledelse
Den første grundige teoretiske behandling av begrepet hjemmehørende fin-
ner vi Aarbakkes fremstilling «Virksomhetsbegrepet i norsk skatterett»
Oslo 1967 side 2.38 til 2.48. Aarbakke legger til grunn at vurderingskriteriet
etter sktl (1911) § 15, nå sktl § 2-2, må forstås på samme måte som vurde-
ringskriteriet etter sktl (1911)§ 20 første ledd, som regulerte det interkom-
munale skattested for aksjeselskaper. Etter sktl (1911) § 20, 1. ledd skulle
aksjeselskaper ved kommuneskatteligningen prinsipalt beskattes i den kom-
mune «hvor kontoret er beliggende», subsidiært i den kommune «hvor ved-
kommende bestyrelse har sitt sete». Med henvisning til Rt. 1923 s 146 og Rt
1926 s 782, konkluderes det med at begge formuleringene er synonyme ut-
trykk for det sted hvor «den faktiske ledelse blir utøvet». Høyesterett legger
det samme synspunkt til grunn i Rt 1973 s 143 (Utv. 1973 s 228).

At dette også anses som kriteriet for at et aksjeselskap er hjemmehøren-
de i Norge, finner Aarbakke holdepunkter for i Rt. 1937 s 443 (Panama-
dommen) (Utv bind VI s 569 og Utv II s 743). Rettens flertall la her til
grunn at aksjeselskapet i Panama måtte anses som et proformaverk og at de
norske interessentene derfor måtte beskattes for inntektene. Mindretallet
kom til samme resultat, men med en annen begrunnelse. Mindretallet anså
selskapet som reelt, men at selskapet måtte anses hjemmehørende hit da sel-
skapets ledelse foregår i Norge. 

Aarbakke kommer så med følgende oppsummering: 

«Henvisningen til aksjeloven av 1910 § 87, 2. ledd gjør betydningen av
mindretallets votum diskutabel. Bestemmelsen hadde samme uttrykk
for statstilknytning som aksjeloven av 1957 § 127, 2. ledd: Beliggenhe-
ten av selskapets «hovedkontor» skal være avgjørende. Men det er
visstnok ikke holdbart å tolke dette ordet som synonym til uttrykket
«selskapets ledelse». Hovedkontor er i lovens forstand der hvor sel-
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skapets stiftelsesgrunnlag eller vedtekter angir at kontoret skal være.
Selskapsrettslig vil selskapets hjemsted først og fremst være avgjøren-
de for hvilke lands lov selskapsforholdet skal bedømmes etter. Ved
dette valget kan andre hensyn gjøre seg gjeldende enn når det dreier
seg om skatteplikt. Selv om en tar avstand fra mindretallets oppfatning
i 1937-dommen når det gjelder tolkningen av aksjeloven og når det
gjelder analogien mellom skatteloven og aksjeloven, kan det ha atskil-
lig for seg å tolke skattelovens uttrykk «hjemmehørende» og presise-
ringen av dette slik at stedet for faktisk ledelse skal være avgjørende.
Ledelse må her bety beslutninger i selskapets løpende saker, de be-
slutninger som treffes av styre og forretningsfører. Beslutninger
som treffes av generalforsamlingen kan ikke regnes som ledelse. Hel-
ler ikke muligheten for å påvirke slike beslutninger og derigjennom
styrets beslutninger gjennom aksjemajoritet.» (uthevet her)

Fremstillingen videreføres i en noe avkortet form i Aarbakke «Skatt på inn-
tekt Del 1» Oslo 1973 side 64 til 66, og frem til siste utgaven av «Skatt på
inntekt», utgitt i 1990, side 391 til 393. Det presiseres imidlertid at når det
gjelder beslutninger på ledelsesnivå skal det legges hovedvekt på styrebe-
slutningene.

At Aarbakke mener det skal legges hovedvekt på styrebeslutningene er
etter min mening naturlig, da det er styret som håndterer de ekstraordinære
sakene, dvs. saker som etter selskapets forhold er av usedvanlig art eller stor
betydning, mens daglig leder håndterer beslutninger av mindre betydning, j
fasl. §§ 6-12 til 6-14.

Tema omhandles også inngående av Storm-Nilsen i Skatterett 1987 s 4 til
16. Storm-Nilsen tar utgangspunkt i dommer vedrørende aksjeselskapers
skattested i Norge, men forstår ledelse som ledelse kun på styrenivå, altså et
snevrere kriterium enn Aarbakke. En annen viktig forskjell mellom Aar-
bakke og Storm-Nilsen er at sist nevnte beskriver ledelse som det sted hvor
styremøtene normalt holdes, mens Aarbakke legger vekt på der de reelle
styrefunksjonene utøves, uavhengig av hvem som utfører dem. Det kan li-
kevel stilles spørsmål om Storm-Nilsen egentlig mener at det er stedet hvor
styremøtene avholdes som er avgjørende, da han under oppsummeringen
på side 16 bl.a. uttaler: 

«Gjennomgåelsen foran synes å gi en relativt sikker konklusjon: Et
aksjeselskap er hjemmehørende i Norge etter sktl. § 15 når det ledes
herfra og denne ledelsen er fast etablert her på styrenivå. Uten en slik
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fast etablert ledelse i Norge er det vanskeligere å angi en enkel regel
for fastsettelsen for av aksjeselskapers alminnelige skatteplikt.» 

Storm-Nilsen legger videre stor vekt på hvor selskapet er registrert. Han
konkluderer med at for at stedet for selskapets ledelse skal slå igjennom
overfor registreringslandet, må det stilles strenge krav til etablering av ledel-
se i et annet land. 

Etter min oppfatning går Storm-Nilsen på dette punkt lenger enn retts-
kildene gir dekning for. Presumsjonen må være at selskapet er hjemme-
hørende i registreringslandet, men mer enn et indisium er det ikke. 

Registreringslandet har imidlertid betydning for hvem som har bevis-
byrden for et annet hjemsted enn registreringslandet, da bevisbyrden må
ligge hos den som påstår dette. I samme retning Wilskow red «Bedriftsbes-
katning i praksis» Moss 1997 s 202. Det er det mest sannsynlige faktum som
skal legges til grunn og bevisterskelen er ikke høy, se ligningsl. § 8-1,
Ot.prp. nr. 29 (1978-1979) s 100 og Rt 2001 s 187 (Utv. 2001 s 417) Media
Bergen-saken. Er det over 50 % sannsynlighetsovervekt for at et utenlandsk
registrert selskap ledes fra Norge er det hjemmehørende her. 

Finansdepartementet kommer inn på spørsmålet om når et utenlandsk
registrert aksjeselskap er skattepliktig hit etter sktl § 2-2 i Ot.prp. nr. 16
(1991-92) (avsnitt 7.2.1 Skatteloven § 15) s 90 og utaler bl.a. følgende:

«Det er et vilkår for skatteplikt etter bokstav b at selskapet kan anses
hjemmehørende i Norge. For at det skal være tilfelle må ledelsen av
selskapet finne sted her. Dette omfatter så vel de beslutninger som an-
går den daglige ledelse som styrebeslutningene.»

Departementet synes her å legge samme rettsoppfatning til grunn som Aar-
bakke, selv om de ikke sier noe direkte om vektleggingen mellom ledelse på
styre- og daglig leder nivå. 

På side 63 (avsnittet 5.4.2.1 Opphør av skatteplikt til Norge) legges den
samme rettsoppfatningen til grunn, men det vises samtidig til at i forhold til
skipsfartsvirksomhet er begrepet faktisk ledelse nærmere drøftet i avsnitt
7.4.2. Dette avsnittet omhandler imidlertid ikke begrepet «hjemmehøren-
de», og dermed faktisk ledelse, etter sktl (1911) § 15 (sktl § 2-2), men hva
som må forstås med «virkelig ledelse» etter tidligere sktl (1911) § 23. Sktl
(1911) § 23 bestemte at utenlandske aksjeselskap som eide en andel i norsk
registrerte skip var begrenset skattepliktig hit når den virkelige ledelse av
virksomheten ble utøvet i Norge. Ved å knytte skatteplikten til virkelig le-
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delse, hevet man terskelen for når begrenset skatteplikt til Norge normalt
ville inntre i forhold til sktl (1911) § 15 c, som bruker kriteriet «bestyrelse».
Med «virkelig ledelse» menes her beslutningstyper av mer prinsipiell art –
beslutninger som naturlig tilligger styret å treffe til forskjell fra daglig leder
– og bestemmelsen var ment å harmonere skatteloven med beskatningsret-
ten etter skatteavtalene, som bygger på OECD’s mønsteravtaler, se Ot.prp.
nr. 68 (1986-87) s 3,4 og 9. Det er følgelig neppe grunnlag for å hevde at inn-
holdet av begrepet «virkelig ledelse», som gjaldt begrenset skatteplikt til
Norge etter sktl § 23, kan ha direkte overføringsverdi for forståelsen av be-
grepet «hjemmehørende» i sktl § 2-2, ettersom det er snakk om forskjellige
beskatningshjemler med to forskjellige vurderingskriterier. 

Leegard, Utv. 2001 s 928 fl, anser likevel henvisningen til Ot.prp. nr. 16
(1991-929) avsnitt 7.4.2 som en relevant rettskilde for forståelsen av hva
som ligger i faktisk ledelse. 

Zimmer synes derimot å legge samme rettsoppfatning til grunn som
Aarbakke i «Internasjonal skatterett», 2. utgave, 1992 side 85:

«Det synes å være allmenn enighet om at det refererer til det stedet
hvor selskapets ledelse utøver sine funksjoner. Og først og fremst er
det stedet for styrets virksomhet som er det sentrale.» 

I Utv. 1995 s 481 FIN utaler departementet følgende:

«Departementet antar at et aksjeselskap må anses hjemmehørende i
Norge dersom selskapets faktiske ledelse på styrenivå finner sted i
Norge. Dette gjelder selv om selskapet er registrert i utlandet og for-
melt er opprettet i tråd med utenlandsk aksjelovgivning.»

Som vi ser viser departementet bare til ledelse på styrenivå. Dette kan for-
stås som om departementet nå legger til grunn at med faktisk ledelse menes
kun ledelse på styrenivå. Denne oppfatningen er lagt til grunn i Zimmer
(red.)«Bedrift, selskap og skatt», 3. utgave, Oslo 2001 og Ot.prp. nr. 76
(1997-98) (Ny skattelov) s 33.

Høyesterett har i Rt 2002 s 1144 (Utv. 2002 s 1357) prejudisielt tatt stil-
ling til om et utenlandsk selskap måtte anses hjemmehørende i Norge. I den
forbindelse uttales følgende:

«Lagmannsretten har lagt til grunn at et aksjeselskap må anses hjem-
mehørende i Norge dersom selskapets faktiske ledelse på styrenivå
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finner sted i Norge, selv om selskapet er registrert i utlandet og for-
melt er opprettet i tråd med utenlandsk aksjelovgivning. Til støtte for
dette har lagmannsretten vist til en uttalelse av 28. februar 1995 fra Fi-
nansdepartementet til Sentralskattekontoret for storbedrifter. Lag-
mannsretten legger videre til grunn at dette var gjeldende rett allerede
i 1989, og viser til artikkelen « Hvor bor et aksjeselskap – Alminnelig
skattested for aksjeselskaper » av advokat Truls Storm-Nielsen i Skat-
terett 1987 side 15 og 16. 
Jeg er enig med lagmannsretten i at et utenlandsk selskap må anses

skatterettslig hjemmehørende i Norge dersom selskapet reelt sett må
anses ledet fra Norge. Til ytterligere støtte for dette standpunkt viser
jeg til Magnus Aarbakke, Skatt på inntekt, Del 1, 1973 side 64-66, og
til Ot.prp. nr. 16 (1991-92) Oppfølging av skattereformen 1992, hvor
det på side 81 [henvisningen skulle ha vært side 67] heter:
«Et selskap med reell virksomhet kan måtte regnes som hjemmehø-

rende i Norge, selv om selskapet er registrert i et annet land og etter
selskapets vedtekter har sitt kontor der. Det vil være tilfelle når virk-
somheten ikke ledes fra utlandet, men fra Norge, jf skatteloven § 15
første ledd b. I denne situasjonen vil selskapet likevel være skattemes-
sig hjemmehørende i Norge.»»

Som en ser har Lagmannsretten i sin begrunnelse uttalt – og vist til rettskil-
der – som kan gi inntrykk av at ledelse på styrenivå alene er avgjørende,
mens Høyesterett viser til rettskilder hvor det legges et noe bredere vurde-
ringskriterium til grunn. Dette tyder på at Høyesterett indirekte, men for-
holdsvis tydelig, grunnet henvisningen til Aarbakke, har gitt anvisning på at
med ledelse i denne sammenheng betyr «beslutninger i selskapets løpende
saker, de beslutninger som treffes av styre og forretningsfører med hoved-
vekten på styrebeslutningene», se Aarbakke «Skatt på inntekt Del 1» Oslo
1973 s 65.

I samme retning Zimmer «Internasjonal inntektsskatterett», 4. utgave,
Oslo 2009 s 126 fl. hvor det bl.a. heter:

«Lagmannsretten hadde mer konkret lagt til grunn at et selskap «må
anses hjemmehørende i Norge dersom selskapets faktiske ledelse på
styrenivå finner sted i Norge», men Høyesteretts formulering uteluk-
ker kanskje ikke at andre lederfunksjoner enn styrefunksjoner også
kan være relevante.» 
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I motsatt retning Zimmer (red) «Bedrift, selskap og skatt», 5. utgave, Oslo
2010 s 395 (ikke forfattet av Zimmer) og Almvik m.fl. «Bedriftsbeskatning i
praksis» Moss 2006 s 31, som vektlegger at andre uttalelser i saken kan tale
for at det kun siktes til ledelse på styrenivå. Det kan her vises til «Bedrift,
selskap og skatt» side 395 hvor det bl.a. heter: 

«Høyesterett tok nemlig også stilling til hvem som på vegne av et
utenlandsk aksjeselskap har plikt til å levere selvangivelse. Om dette
heter det at selvangivelsesplikten «også omfatter den gruppe personer
som reelt utfører styrefunksjoner og denne gruppes ledende personer.
En slik forståelse støttes av at skatteplikten til Norge er etablert på
grunnlag av at de samme personers aktivitet i Norge i realiteten er sty-
refunksjoner».»

Etter ligningsloven § 4-5 nr. 3 påhviler selvangivelsesplikten bare selskapets
formelt valgte styre og dets formann. Spørsmålet var om selvangivelsesplik-
ten også påhviler de som reelt sett utfører styrefunksjoner. Høyesterett la
her til grunn at selvangivelsesplikten skal påhvile den som reelt sett utøver
styrefunksjonene i Norge og uttaler:

«En slik forståelse støttes av at skatteplikten til Norge er etablert på
grunnlag av at de samme personers aktivitet i Norge i realiteten er sty-
refunksjoner i selskapet. Det er da nærliggende å anse at de også har
ansvaret som styret har i relasjon til selvangivelsesplikten. I denne
sammenhengen må det nære indre sammenheng mellom skatteplikten
og selvangivelsesplikten tillegges vekt.» 

Jeg kan ikke se at det foreligger noen motstrid mellom det Høyesterett her
uttaler og at de samtidig mener at ledelse på daglig ledernivå er et moment i
vurderingen av hvor selskapet er hjemmehørende. Det skal, som Aarbakke
sier, uansett legges hovedsakelig vekt på ledelse på styrenivå, dvs. at ledelse
på styrenivå er det sentrale kriteriet. Videre sier ikke Høyesterett at vurde-
ringskriteriet etter ligningsloven § 4-5 nr. 3 og sktl § 2-2 er identisk, men at
det er en nær sammenheng, noe som medfører riktighet, uavhengig av om
ledelse på daglig ledernivå også er et relevant vurderingskriterium i relasjon
til skatteplikten. 

I lagmannsrettsdommen uttales at den dømte var reell daglig leder. I så
fall er det naturlig å legge til grunn at selskapet ikke hadde noen formelt an-
satt daglig leder. Har ikke selskapet noen daglig leder, tillegger daglig leders
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funksjoner til styret. Det var derfor ikke foranledning for Høyesterett til å
trekke inn daglig leders funksjoner i sin konkrete vurdering av faktisk ledel-
se. Grunnet henvisningen til Aarbakkes klare standpunkt, kan jeg vanskelig
forstå det annerledes enn at Høyesterett har ment å inkludere beslutninger
på nivå for daglig leder. 

Ut fra reelle hensyn foreligger det heller ingen god begrunnelse for kun
å vektlegge ledelse på styrenivå. Forvaltningen av selskapet hører under sty-
ret, det vil i utgangspunktet si all ledelse av selskapet, se asl/aasl § 6-12. Har
selskapet daglig leder vil forvaltningen være delt mellom styret og daglig le-
der. Hvis selskapet ikke har daglig leder er det styret som også står for den
daglige ledelse. Ved å utelukke ledelse på daglig ledernivå vil dette for det
første helt unødvendig komplisere vurderingen grunnet grensesnittet mel-
lom hva som er beslutninger på daglig ledernivå og styrenivå – dette uav-
hengig av om selskapet har daglig leder eller ikke. Videre risikerer en at en
skatteavtale – grunnet de nye kommentarene i mønsteravtalen – gir Norge
beskatningsretten, uten at vi internrettslig utnytter denne muligheten. Jeg
har derfor vanskeligheter med å forstå at skattemyndighetene, senest i Skat-
tedirektoratets artikkel av 18. februar 2011 (publisert på skatteetatens nett-
side), opprettholder sitt standpunkt om at faktisk ledelse kun omfatter be-
slutninger på styrenivå. 

Konklusjonen må derfor bli at «faktisk ledelse» i sktl § 2-2 betyr beslut-
ninger på styre- og daglig ledernivå, med hovedvekt på styrenivå.

4 Vurderingskriteriet for norsk registrerte selskap.
For utenlandsk registrerte selskap er det allmenn enighet om at spørsmålet
vedrørende skattemessig immigrasjon og emigrasjon avgjøres etter kriteriet
om selskapets faktiske ledelse skjer i Norge.

Når det gjelder selskaper som er registrert i Norge har det oppstått en
viss – etter min mening unødvendig – usikkerhet. Dette skyldes ikke minst
Finansdepartementets uttalelse av 7. mai 1998, inntatt i Utv. 1998 s 848,
hvor departementet hevder at spørsmålet om et norsk registrert selskap er
utflyttet fra Norge «må bero på en helhetsvurdering av alle de konkrete til-
knytningsforhold selskapet har til Norge». 

Uttalelsen til Finansdepartementet var svar på en henvendelse fra et ad-
vokatkontor vedrørende de skattemessige konsekvenser av at et norsk re-
gistrert aksjeselskap flyttet sentrale styre- og lederfunksjoner til utlandet.
Selskapet – som var et morselskap – hadde hovedkontor i Norge med få an-
satte. Konsernets operative virksomhet ble drevet i utlandet gjennom egne
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utenlandsk registrerte datterselskap. Morselskapet skulle beholde sitt kon-
tor i Norge, men ville ikke ha andre funksjoner enn å ivareta relasjonen til
aksjonærene, offentlig myndigheter med mere. Det ble forutsatt at morsel-
skapet fortsatt ville være selskapsrettslig hjemmehørende her. 

Finansdepartementet henvendte seg så til Justisdepartementet i brev av
14. november 1997 for å få avklart de selskapsrettslige konsekvensene av ut-
flytting av den faktiske ledelse. I den forbindelse uttaler Finansdepartemen-
tet at de ikke har tatt stilling til den skatterettslige status for et norskregis-
trert selskap hvor selskapets faktiske ledelse på styrenivå skjer i utlandet,
men hvor selskapet likevel blir ansett som selskapsrettslig hjemmehørende i
Norge etter aksjeloven § 2-2 nr. 2. Departementet var imidlertid av den
oppfatning at en utflytting av selskapets faktisk ledelse på styrenivå til ut-
landet innebærer at selskapet må selskapsrettslig oppløses, noe som også
ville medføre en skattemessig likvidasjon.

Justisdepartementets vurdering fremkom i upublisert uttalelse av 6. ja-
nuar 1998 med følgende konklusjon:

«Vi har etter dette kommet til at det avgjørende for om et selskap skal
anses som norsk etter aksjeloven, er om selskapets hovedkontor er i
Norge. Om dette kravet er oppfylt, beror på en helhetsvurdering,
hvor man ikke bare kan legge vekt på hvor styret utøver sin funksjon.
I hvert fall når det gjelder etterfølgende utflytting skal det antagelig
noe til før man vil konkludere med at man har å gjøre med et ulovlig
selskapsrettslig forhold, idet det er nærliggende å vurdere dette ut fra
omgåelsessynspunktet.»

I svarbrevet til advokatfirmaet av 7. mai 1998, Utv. 1998 s 848, uttaler Fi-
nansdepartementet innledningsvis at rettskildematerialet – som har dannet
grunnlag for rettsoppfatningen at et selskap er hjemmehørende hit hvis sel-
skapets faktiske ledelse finner sted i Norge – kun har relevans for uten-
landsk registrerte selskaper. Jeg vil i det følgende drøfte om det er grunnlag
for en slik påstand. 

Lovteksten skiller ikke mellom utenlandsk og norsk registrerte selskap,
noe som taler for at vurderingskriteriet er det samme uavhengig om selska-
pet er registrert i Norge eller utlandet. 

Ser vi på de teoretiske fremstillingene, synes disse å ha lagt samme vur-
deringskriterium til grunn uavhengig av registreringsland. At det foreligger
en fast rettsoppfatning, ble tillagt vesentlig vekt av Høyesterett i Rt 2011
s 1620 (Utv 2012 s 11) i spørsmålet om det forelå grunnlag for dekompone-
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ring av konvertible obligasjoner i en fordring og en tegningsrett. I den for-
bindelse uttales følgende:

«På bakgrunn av denne gjennomgåelsen er jeg kommet til at det ikke er
grunnlag for å foreta dekomponering. For meg er det avgjørende at det
før fritaksmetoden var en fast rettsoppfatning at konvertible obligasjo-
ner hvor tegningsretten ikke kunne skilles fra fordringen, i sin helhet
skulle beskattes som gevinst vunnet ved realisasjon av fordring.»

Storm-Nilsen i Skatterett 1987 s 4 behandler det skattemessige hjemstedet
både for norske og utenlands registrerte selskap. Forfatteren legger samme
vurderingskriterium til grunn uavhengig av registreringsland. Dette kom-
mer klart frem under oppsummeringen på side 15 følgende.

Zimmer synes også å legge samme vurderingskriterium til grunn uav-
hengig av registreringsland, se Zimmer «Festskrift til Mads Henry Ande-
næs» Oslo 2010 s 353: 

«Hva som ligger i «hjemmehørende», er noe omdiskutert. Det er klart
at dette ikke knytter seg til at selskapet er stiftet etter norsk selskaps-
rett og registrert her, men at det i en eller annen form skal foretas en
nærmere vurdering.» 

Aarbakke «Virksomhetsbegrepet i norsk skatterett» Oslo 1967 s 2.38 fl.
omtaler ikke norskregistrerte selskap spesifikt, noe som imidlertid hadde
vært naturlig hvis han hadde ment at vurderingskriteriene er forskjellige for
norsk og utenlands registrerte selskap.

Jeg ser heller ingen god begrunnelse for Finansdepartementets påstand
om at praksis vedrørende den tidligere bestemmelsen i sktl § 20, som gjelder
inn- og utflytting mellom kommuner, skal ha overføringsverdi ved spørs-
målet om innflytting og utflytting til Norge for utenlandskregistrerte sel-
skap, men ikke når det gjelder norskregistrerte selskap. Både denne påstan-
den, og påstanden om at Rt 1937 s 433 ikke har relevans for norskregistrerte
selskap, fremsettes uten nærmere begrunnelse.

Departementet forsøker også i uttalelsen av 7. mai 1998 å nedtone be-
tydningen av sin egen uttalelse av 28. februar 1995, Utv. 1995 s 481 hvor de
uttaler følgende:

«Dersom et selskap hjemmehørende i et lavskattland kontrolleres av
norske skattytere skal de norske deltakerne i selskapet beskattes lø-
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pende i Norge for selskapets resultat, jf. selskapsskatteloven kap. 7. Et
selskap er som er hjemmehørende i Norge skal imidlertid skattlegges
som selskap her etter alminnelige skatteregler for selskaper, jf. skatte-
loven § 15 første ledd bokstav b.
Departementet antar at et aksjeselskap må anses hjemmehørende i

Norge dersom selskapets faktiske ledelse på styrenivå finner sted i
Norge. Dette gjelder selv om selskapet er registrert i utlandet og for-
melt er opprettet i tråd med utenlandsk aksjelovgivning. Departemen-
tet anser det ikke som noen nyskapning at utenlandskregistrert regis-
trerte aksjeselskap skal opptas til vanlig selskapsligning i Norge, når
selskapet styres herfra på en så kvalifisert måte at det anses hjemme-
hørende her. » (uthevet her)

Slik jeg leser uttalelsen sier departementet at et selskap er hjemmehørende
hit når det ledes herfra, og at selskapets registreringsland ikke er et relevant
vurderingskriterium. Jeg kan ikke forstå at beskrivelsen av innholdet av sktl
(1911) § 15 (skatteloven 2-2) må tolkes på bakgrunn av at uttalelsen av 28.
februar 1995 gjelder forholdet mellom skatteloven § 15 første ledd b og sel-
skapsskatteloven kapittel 7 (NOKUS), slik departementet legger til grunn i
sin 1998-uttalelse. Etter min oppfatning gjelder uttalelsen de generelle vil-
kårene for når et utenlandsk registrert selskap er hjemmehørende i Norge
etter sktl (1911) § 15. Sktl (1911) § 15 er en selvstendig bestemmelse som
står på egne ben, og tolkningen av bestemmelsen påvirkes ikke av selskaps-
skatteloven kapittel 7.

I Ot.prp. nr. 16 (1991-92) avsnitt 5.4 (Gevinst og tapskonto mv. ved opp-
hør av skatteplikt til Norge) s 63 uttaler departementet bl.a.:

«For aksjeselskaper og lignende selskaper vil skatteplikten generelt
opphøre ved likvidasjon eller oppløsning på annen måte. Selskapet er
da ikke lenger eget skattesubjekt. Aksjeselskapers skatteplikt til Nor-
ge kan også opphøre dersom den faktiske ledelse av selskapet flyttes
utenfor norsk beskatningsområde. Det kan likevel i slike tilfeller være
aktuelt å anse selskapet likvidert og gjennomføre beskatning etter de
ulovfestede regler om gjennomskjæring.» (uthevet her)

Departementet mener i sin 1998-uttalelse at uttrykket «kan» gjør at beskri-
velsen kun har relevans for utenlands registrerte selskap. Etter min mening
er det her snakk om to alternativer som begge medfører at skatteplikt opp-
hører, nemlig likvidasjon og utflytting. 
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Finansdepartementets forsøk på å omgå sine egne uttalelser er etter min
oppfatning lite overbevisende. Ser vi på de foreliggende rettskildene, og sær-
lig Finansdepartementets uttalelse av 28. februar 1995, se Utv. 1995 s 481, må
det kunne legges til grunn at den alminnelige rettsoppfatning frem til Finans-
departementets uttalelse av 7. mai 1998, se Utv. 1998 s 848, var at vurderings-
kriteriet var det samme for norsk- og utenlandsregistrerte selskap.

Det er berettiget å stille spørsmål om hvilket ståsted, og ikke minst hvil-
ket motiv Finansdepartementet har hatt når det har analysert det foreliggen-
de rettskildematerialet. Både Finansdepartementet, se brev av 14. november
1997, og Ligning-ABC, se Lignings-ABC 1997 s 996, var av den oppfatning
at utflytting av selskapets ledelse på styrenivå medførte selskapsrettslig li-
kvidasjon av aksjeselskapet. Da de ble klar over at aksjeloven ikke løste pro-
blemet, se Justisdepartementets brev av 6. januar 1998, skjønte de at spørs-
målet måtte løses skatterettslig. Dette ser det ut som de gjør ved på egen-
hånd å kreere nye vurderingskriterier for hjemsted. Det foreligger verken
tilstrekkelig holdepunkter i relevante rettskilder for å forskjellsbehandle
norske og utenlandske registrerte selskaper, eller til å anvende en bred hel-
hetsvurdering ved avgjørelsen av om et selskap er hjemmehørende i Norge.
Finansdepartementet opptrer her i realiteten som lovgiver uten at dette for-
ankres i Stortinget, noe som er svært uheldig. 

Uttalelsen kan ikke anses som en tungtveiende rettskilde selv om det er
vist til uttalelsen i Lignings-ABC og i senere forarbeider. Jeg har verken
funnet publiserte lignings- eller rettsavgjørelser som tilsier at det etablert en
langvarig og fast ligningspraksis. Uttalelsen har antagelig hatt en ønsket
skremselseffekt, se i den forbindelse også Zimmer «Festskrift til Mads Hen-
ry Andenæs» Oslo 2010 s 355 hvor det heter:

«Nytolkningen måtte til for å demme opp for utflytting av selskaper.
Høyesterett har i flere saker lagt til grunn at enkeltstående administra-
tive uttalelser – også fra Finansdepartementet – ikke har særlig retts-
kildemessig vekt; for innholdet av gjeldende rett har uttalelsen altså
underordnet betydning. Men i praksis ble nok hensikten oppnådd, for
spørsmålet om utflytting av selskaper synes ikke å ha dukket opp
igjen på nesten ti år. Rettsutviklingen ved å lansere høyst tvilsomme
standpunkter – det er intet eksempel til etterfølgelse.»

Det er også interessant å se at Høyesterett i Rt 2002 s 1144 (Utv. 2002 s 1357)
synes å legge til grunn at vurderingskriteriet er likt uavhengig av om selska-
pet er registrert i Norge eller i utlandet. Lagmannsretten viser til Finansde-
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partementets uttalelse av 28. februar 1995, hvor det for det første legges til
grunn samme vurderingskriterium uavhengig av registreringsland, og for det
andre at vurderingskriteriet er begrenset til ledelse på styrenivå. Høyesterett
kommenterer uttalelsen og lagmannsrettens bemerkninger for så vidt gjelder
hva som må forstås med faktisk ledelse gjennom sine formuleringer, men
ikke at registreringslandet er uten betydning. Selv om saken ikke gjaldt et
utenlandskregistrert selskap har dommen derfor likevel en viss rettslig rele-
vans vedrørende vurderingskriteriet for norsk registrerte selskap.

Når det gjelder Finansdepartementets selskapsrettslige fortolkning av Jus-
tisdepartementets uttalelse, kan det vises til Zimmer sine kritiske bemerknin-
ger i «Festskrift til Mads Henry Andenæs» Oslo 2010 s 351 fl hvor det heter:

«Her er det mange skjær i sjøen. Finansdepartementet hevder altså at
en aksjerettslig utflytting fører til aksjerettslig plikt til å likvidere sel-
skapet. Dette begrunnes med henvisning til en uttalelse fra Justisde-
partementet av 6. januar 1998. Men uttalelsen sier ikke egentlig dette.
Det heter riktignok at dersom funksjonen er flyttet ut i en slik ut-
strekning at hovedkontoret ikke lenger kan anses å ligge i Norge, er
dette et ulovlig forhold som selskapet plikter å rette opp (typisk ved å
flytte funksjoner tilbake eller ved å oppløse selskapet). Men
«Oppløsningsbeslutningen må treffes av generalforsamlingen. En

unnlatelse av å rette forholdet vil imidlertid ikke uten videre ha som
konsekvens at selskapet ikke lenger reguleres av norsk lov»
Altså: Så lenge generalforsamlingen ikke har fattet oppløsningsbe-

slutning, er selskapet ikke oppløst, og det er fortsatt undergitt norsk
aksjerett.» 

Det samme må være tilfelle hvor selskapet beholder et kontor i Norge, se Rt
1991 s 943, eller av andre grunner ikke er pliktig til likvidasjon av selskapet.
Dette kan for eksempel være aktuelt ved utflytting til Svalbard hvor likvida-
sjon etter aksjeloven ikke vil inntreffe.

Til tross for at innholdet i Justisdepartementets brev av 6. januar 1998 et-
ter min oppfatning vanskelig kan misforstås, ikke minst sett på bakgrunn av
Zimmers bemerkninger i «Festskrift til Mads Andenæs» Oslo 2010 s 351,
kommer Finansdepartementet likevel med følgende bemerkninger i Prop.
112 L (2011-2012) s 15 (foreløpig utgåve):

EU-domstolen kom i National Grid Indus-saka til at National Grid
Indus BV var verna av etableringsfridomen i samband med flyttinga
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til Storbritannia. Etter Nederlandsk selskapsrett er det ikkje krav om
at eit selskap som flytt til eit anna land skal oppløysast. Med andre
ord kan selskapet halde fram med å vere eit selskap regulert av ned-
erlandsk selskapsrett. Dette fører igjen til at selskapet har vern av
etableringsfridomen etter EUtraktaten. For eit norsk selskap som
flytter ut av Noreg, ville det etter departementet si meining ha stilt
seg noko annleis i høve til føresegnene i EØS-avtala om etablerings-
fridomen. Norsk selskapsrett godtar ikkje at eit selskap flytter sitt
hovudkontor frå Noreg, utan at selskapet er likvidert. Slik depar-
tementet ser det, vil eit norsk selskap som flytter til ein annan stat i
EØS-området derfor, i alle høve som ein hovudregel, ikkje vere ver-
na av etableringsfridomen. Spørsmål om etableringsfridomens rekk-
jevidd ved flytting frå Noreg til ein annan EØS-stat er tema i ei ak-
tuell sak for EFTA-domstolen, jf. sak E-15/11 Arcade Drilling AS.
Departementet går ikkje nærmare inn på dette spørsmålet her.» (ut-
hevet her).

Konklusjonen må derfor bli at vurderingskriteriet etter § 2-2 etter gjeldende
rett er det samme uavhengig av hvor selskapet er registrert. Jeg anser det
som svært lite sannsynlig at Finansdepartementets rettsoppfatning blir ak-
septert av domstolene. 

5 Stedet for virkelige ledelse på styrenivå
Som nevnt ovenfor, er det sentrale vurderingskriteriet om ledelse på styre-
nivå finner sted i Norge. 

Det avgjørende er hvor beslutninger som materielt sett er beslutninger
på styrenivå fattes uavhengig av hvem som fatter beslutningene. I den an-
ledning kan det bemerkes at det ikke er uvanlig at styre gir daglig leder full-
makt til å foreta beslutninger på styrenivå, for eksempel fullmakt til å inngå
kontrakter som er av stor betydning, og derfor utenfor daglig leders beslut-
ningskompetanse.

Videre må det trekkes en øvre grense mot beslutninger som skal treffes
av generalforsamlingen, og en nedre grense mot beslutninger som kan tref-
fes av daglig ledelse, og dette selv om det er styret som faktisk treffer slike
beslutninger. 

Hva som så skal forstås med ledelse på styrenivå, dvs. hvilke beslutnin-
ger som skal fattes på styrenivå i et selskap er forholdsvis inngående be-
handlet i Almvik mfl «Bedriftsbeskatning i praksis» Moss 2006 s 35 flg. 



112 Petter Dragvold

For det første har selskapet et forvaltningsansvar, jf. aksjeloven § 6-2,
som i utgangspunktet omfatter all ledelse av selskapet. Det innebærer over-
ordnet ansvar og myndighet hva gjelder forvaltning av selskapets aktiva, til
å fastsette planer og budsjetter for selskapets virksomhet. Styret skal også
sørge for at selskapet har forsvarlig egenkapital, jf. aksjeloven § 3-4 og frem-
me forslag til utdeling av utbytte og endring av selskapskapitalen, jf. aksje-
loven §§ 8-2, 10-3 og 12-3. 

For det andre har styret et tilsynsansvar, jf. aksjeloven § 6-13, noe som
innebærer at styret skal føre tilsyn med selskapets daglige ledelse og virk-
somheten for øvrig.

For det tredje skal styret fatte beslutninger i saker som etter selskapets
forhold er av uvanlig art eller stor betydning. Det innebærer at alle beslut-
ninger som er strategisk viktig for selskapets virksomhet og drift skal treffes
av styret, som for eksempel inngåelse av leiekontrakter og beslutninger om
kjøp, salg og pantsettelse av betydelige driftsmidler. Dessuten er det styret
som skal representere selskapet utad.

Ved vurderingen av om ledelse på styrenivå utøves i Norge må en se hen
til om beslutningene tas i styremøter, om styremøtene er rene informasjons-
møter, i hvilke styremøter det blir utøvet ledelse på styrenivå og hvilke type
beslutninger som blir tatt. Dette er også inngående behandlet i Almvik mfl
«Bedriftsbeskatning i praksis» Moss 2006 s 35 fl., og vil ikke bli nærmere
berørt her. 

Drøftelsen under dette punkt begrenses følgelig til å se nærmere på hvor
faktisk ledelse på styrenivå utøves.

Dersom beslutningen skjer ved møter hvor alle som deltar er fysisk til
stede, er det ikke tvil om hvor beslutningen tas. Ettersom det er beslutnin-
gene som er vurderingskriteriet, vil hvor beslutningene forberedes være
uten interesse.

Det er mer usikkerhet knyttet til de tilfeller hvor beslutningene tas uten
fysiske møter. Vi kan for eksempel tenke oss at styremedlemmene er bosatt
i flere forskjellige land og at møtene normalt skjer via telefon- eller video-
konferanse, hvor medlemmene sitter i sine respektive hjemland. En løsning
kan være å anse at møte avholdt i Norge hvis flertallet av styremedlemmene
ved beslutningstidspunktet sitter i Norge, altså å telle hoder. I den retning
Wilskow (red) «Bedriftsbeskatning i praksis» Moss 1997 s 202. 

En annen løsning kan være å legge vekt på hvor stemmeflertallet opp-
holder seg på beslutningstidspunktet. Dette må etter min oppfatning være
den riktige tilnærmingen i og med at vurderingskriteriet er hvor beslutnin-
gen tas. 



Hjemmehørende-begrepet i skatteloven § 2-2 113

Et særskilt spørsmål oppstår når det foreligger stemmelikhet. I Wilksow
(red) «Bedriftsbeskatning i praksis» Moss 1997 s 202, uttales det at det kan
legges vekt på hvor styreformann er «hjemmehørende» hvis han har «dob-
beltstemme» ved stemmelikhet. Realiteten er imidlertid at styreleder ikke
har noen dobbeltstemme, men at «(v)ed) stemmelikhet gjelder det som
møtelederen har stemt for», jf. aksjeloven § 6-25, 1. ledd. Det innebærer at
styreleders oppholdssted kun kan ha særskilt relevans hvor det foreligger
uenighet og hans stemme er avgjørende for beslutningen. 

Hvis vurderingskriteriet hadde vært å telle hoder, slik det legges til
grunn i Wilskow (red) «Bedriftsbeskatning i praksis» Moss 1997 s 202, er
det imidlertid ikke naturlig å vektlegge styreformannens oppholdssted sær-
skilt.

Er en beslutningstager i «ingenmannsland», f.eks. på en båt i internasjo-
nalt farvann, kan ikke medlemmet sies å befinne seg i Norge, eller noe annet
land. Siden vurderingskriteriet er hvor beslutningen tas, er det naturlig å
medta vedkommende i vurderingen av hva flertallet har besluttet. Det neste
spørsmålet er om vedkommende skal medregnes når en vurderer hvor fler-
tallet befant seg på beslutningstidspunktet. Dette kan etter min oppfatning
ikke være tvilsomt, i og med at vurderingskriteriet er om selskapet er hjem-
mehørende i Norge, og ikke om tilknytningen til Norge er sterkere enn til
et annet land. 

Det kan videre ikke vektlegges at en telefon- eller videokonferanse skjer
med utgangspunkt fra hovedkontoret ettersom vurderingskriteriet ikke er
hvor hovedkontoret er beliggende, men hvor beslutningene fattes.

Konklusjonen er derfor at beslutninger på styrenivå har funnet sted der
hvor stemmeflertallet oppholdt seg på beslutningstidspunktet. Hvis stem-
meflertallet ikke har oppholdt seg i Norge er beslutningen ikke tatt her,
uavhengig av hvor de andre styremedlemmene befinner seg.

6 Ledelse på daglig ledernivå
Med ledelse på daglig leder nivå forstås bl.a. ordinære beslutninger vedrø-
rende selskapets forhold. Det trekkes altså en grense mellom ordinære og
ekstraordinære saker. Her komme ikke bare sakens art og betydning isolert
sett i betraktning, men må også sees i sammenheng med virksomhetens art
og omfang i vedkommende selskap.

Hvis det ikke er klare holdepunkter for på styrenivå å fastslå selskapets
hjemsted, vil ledelse på daglig ledernivå kunne være avgjørende, se Rt 2002
s 114 (Utv. 2002 s 1357). Dersom selskapet har ansatt daglig leder vil nor-
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malt stedet der han utøver sine funksjoner være avgjørende, og dette uav-
hengig av hvor dette skjer fra.

Et tilfelle hvor stedet for ledelse på daglig leder nivå kan få en sentral
plass i vurderingen av hjemstedet, er hvor aksjeselskapet ikke har sørget for
tilstrekkelig notoritet vedrørende selskapets styremøter og beslutninger.
Manglende skriftlighet vedrørende styrebeslutningene kan gjøre det van-
skelig med tilstrekkelig sikkerhet å fastslå/dokumentere hvem som har ut-
ført ledelse på styrenivå, og hvor dette har skjedd. I så fall kan ledelse på
daglig ledernivå bli et sentralt vurderingskriterium.

Ledelse på daglig leder nivå vil også kunne ha stor betydning for hvor et
aksjeselskap er hjemmehørende i en utflyttingssituasjon. Foreligger det en
selskapsbeslutning om utflytting vil en emigrasjon fra/immigrasjon til Nor-
ge ha funnet sted når utflyttingen er iverksatt. Det er i den forbindelse uten
betydning om det er avholdt styremøter i det nye hjemlandet, så lenge det
ikke har vært behov for ledelse på styrenivå. I den anledning kan det vises til
Terje Woldbech «Rederibeskatning i praksis» Oslo 2000 s 92 fl., Utv. 1998
s 220 og Utv. 1998 s 222. I brev av 13. januar 1997, Utv. 1998 s 220, uttaler
Sentralskattekontoret:

«For at et selskap skal lignes som et NOKUS-selskap, må det pr 31.12
i et inntektsår bestyres fra utlandet. Dersom et selskap før dette tids-
punktet har flyttet ledelsen til Norge, vil det ikke lenger kunne anses
som et NOKUS-selskap, men må opptas til vanlig beskatning i Nor-
ge, jf. sktl § 15 første ledd bokstav b. Det pekes på det at der de reelle
forholdene pr 31.12 som er relevant. Om det rent faktisk for eksempel
er avholdt styremøte i Norge innen 31.12 er således uten betydning så
lenge det kompetente selskapsorganet innen dette tidspunkt har be-
sluttet å flytte ledelsen til Norge, og beslutningen er gitt virkning fra
årsskiftet.»

Hva Sentralskattekontoret mener med at beslutningen er gitt virkning fra
årsskiftet utdypes ikke nærmere. Utgangspunktet må vel være at beslut-
ningstidspunktet må legges til grunn som utflytningstidspunkt med mindre
andre forhold, for eksempel selskapets disposisjoner etter beslutningstids-
punktet, tyder på noe annet. 

Dersom utflyttingen også innebærer flytting av daglig leder, og styre-
vurderingen ikke gir klart svar, må stedet for hvor daglig leder utøver sin le-
delse tillegges stor betydning, og i visse tilfelle være avgjørende for om ut-
flyttingen er iverksatt. Er daglig leders aktivitet lokalisert i det nye hjemlan-
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det, må emigrasjonen/immigrasjonen sies å være iverksatt. Dette uavhengig
av om aktiviteten utøves fra et hotellrom eller lignende i oppstartsfasen. Det
fremgår av Rt 1973 s 143 (Utv 1973 s 228) at der er uten skatterettslig betyd-
ning at lokaliseringen er midlertidig.

Videre er det naturlig at stedet for daglig ledelse får en sentral plass i vur-
deringen i de tilfellene hvor styremøtene, og dermed ledelse på styrenivå,
gjennomgående skjer i «ingenmannsland» f.eks. på en båt i internasjonalt
farvann. I et slikt tilfelle vil stedet for ledelse på styrenivå både være lite vei-
ledende, og ut fra et omgåelsessynspunkt, et lite egnet vurderingskriterium. 

Konklusjonen er derfor at ledelse på daglig leder nivå inngår i vurde-
ringstemaet for hjemmehørenhet etter sktl § 2-2, men vil i utgangspunktet
kun få avgjørende betydning for vurderingen når styrebeslutningene ikke
gir klare holdepunkter. 

7 De lega ferenda 
Skatteloven § 2-2 regulerer ikke vurderingskriteriene for når et selskap er
skattemessig hjemmehørende i Norge.

Dette kan forklares ved at selskapers hjemsted var mer statisk da be-
stemmelsen opprinnelig ble utformet i 1911 enn hva som er tilfelle i dag.
Dagens internasjonalisering av næringslivet, rammebetingelser, kommuni-
kasjon og personlig mobilitet gjør at selskaper etablerer tilknytninger hit,
eller til utlandet, som raskt kan reise spørsmål om hvor selskapet egentlig er
hjemmehørende. Dette er forhold man vanskelig kunne ta høyde for da lov-
teksten ble gitt.

Det kan også nevnes at det i 2008 ble gjort endringer i OECDs mønster-
avtale artikkel 4. Stedet for styrets beslutninger er ikke lenger alene avgjø-
rende. Etter kommentarene til mønsteravtalen legges det nå opp til en bre-
dere helhetsvurdering hvor det i tillegg til å vektlegge hvor daglig ledelse
finner sted, også åpnes for å vektlegge hvor selskapets kontor ligger, samt
hvor selskapets ledende funksjonærer utøver sine daglige funksjoner. I vur-
deringen kan det også ses hen til eksempelvis hvor regnskapsføringen føres
eller oppbevares. Endringen ble «begrunnet i at formuleringen kunne lede
til at det ble lagt urimelig vekt på stedet for styrebeslutninger sammenlignet
med stedet der daglig ledelse tar sine viktige beslutninger», se Zimmer
«Internasjonal inntektsskatt» 4. utgave Oslo 2009 s 133. Selv om OECDs
kommentarer ikke har relevans ved fortolkningen av skatteloven § 2-2, er
det ut fra provenyhensyn viktig at norsk intern rett i tilstrekkelig grad har-
monerer med mønsteravtalen, slik at Norge har internhjemmel for global-
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inntektsbeskatning når et selskap etter skatteavtalen anses hjemmehørende i
Norge. 

Den helhetsvurderingen som OECD’s mønsteravtale artikkel 4 gir an-
visning på, synes ikke å harmonere med den helhetsvurderingen Finans-
departementet legger opp til i brev av 7. mai 1998 s 848, Utv. 1998 s 848, jf.
Lignings-ABC 2008 s 1032. Konsekvensen av dette vil være at et norsk re-
gistrert selskap raskere vil anses skattemessig utflyttet etter mønsteravtalen
enn etter internretten.

På grunn av den internasjonale utviklingen, samt Finansdepartementets
forsøk på endring av rettstilstanden, er «hjemmehørende-begrepet» utvil-
somt overmodent for en evaluering. 

Evalueringen bør føre til lovfesting av vurderingskriteriene, med nær-
mere retningslinjer i lov eller forskrift om vektleggingen av de ulike tilknyt-
ningspunktene. Videre er det viktig at reglen får et innhold som gjør at
regelverket blir lite ressurskrevende for både skatteetaten og skattyterne.
Beskatning er en vesentlig faktor i internasjonale virksomheters lønnsom-
hetskalkyler, og det er derfor naturlig at den organisasjonsmessige oppbyg-
ningen påvirkes av skattemessige hensyn. Næringslivet har derfor behov for
klare rammebetingelser for sin virksomhetsutøvelse, da både de og samfun-
net for øvrig har stadig mindre toleranse for skattemessig usikkerhet. 

Ved en evaluering kan det også være av interesse å se hva som er gjeldende
rett i Sverige og Danmark. Etter svensk intern rett er visstnok et registrert ak-
sjeselskap skattemessig hjemmehørende i registreringslandet. Et utenlandsk
registrert selskap får derfor ikke ubegrenset skatteplikt til Sverige uavhengig av
om den faktiske ledelse skjer i Sverige. Etter dansk rett er selskaper registrert i
Danmark skattemessig hjemmehørende i Danmark. For utenlands registrerte
selskap er det avgjørende om selskapets ledelse har sitt sete i Danmark. Ved
den vurderingen legges det først og fremst vekt på hvor den reelle daglige le-
delse utøves. Jeg ser ingen grunn til at vi bør adoptere noen av disse reglene. 

Etter min oppfatning bør prinsippet med realiteter over formalia behol-
des. Det innebærer at selskapets registreringssted ikke bør være et relevant
vurderingskriterium. Etter tidspunktet for Finansdepartementets uttalelse i
1998 er det blitt innført regler som i tilstrekkelig grad sikrer beskatning av
urealiserte gevinster for eiendeler m.m. som mister tilknytning til norsk be-
skatningsområde. Videre er dagens vurderingskriterium – faktisk ledelse –
etter min oppfatning det beste verktøy for på en forholdsvis enkel og kvali-
tativ måte å komme frem til hvor selskapet reelt sett er hjemmehørende. Vi-
dere er vurderingskriteriet godt innarbeidet i praksis. Jeg er derfor negativ
til Finansdepartementets ønske om et bredere vurderingskriterium.
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For å unngå at ledelse på styrenivå ikke – feilaktig – får en nærmest
enerådende posisjon, bør det presiseres at både ordinære og ekstraordinæ-
re beslutninger vedrørende selskapets forhold skal ha en sentral plass i
vurderingen, selv om ledelse på styrenivå fortsatt bør tillegges mer vekt
grunnet beslutningenes betydning for virksomheten. Vurderingen bør
fortsatt være om selskapet er hjemmehørende hit, ikke om selskapet er
hjemmehørende i et annet land. Det er vel riktig å anta at et slikt vurde-
ringskriterium er i overensstemmelse med det som er gjeldende rett i dag,
se i Rt 2002 s 1144.

Spørsmålet er om det er behov for at andre kriterier enn faktisk ledelse
på styre og daglig leder nivå trekkes inn i vurderingen, og om det i så fall
foreligger andre kriterier som er egnet til å bidra til å fastslå om hjemstedet
er i Norge eller ikke. At mønsteravtalen åpner for et videre spekter av krite-
rier, er ikke i seg selv et argument for at vi skal gjøre det samme i internret-
ten. Mønsteravtalen har til formål virke mellom ulike skatteregimer og dan-
ne grunnlag for enighet mellom ulike stater. De relevante kriteriene i kom-
mentarene må forstås på bakgrunn av dette utgangspunktet.

Det er viktig at regelverket utformes slik at det gir stor forutberegnelig-
het for både skatteetaten og skattyterne. Består vurderingen av for mange
kriterier er det vanskelig å oppfylle dette formålet. På den annen side må det
være tilstrekkelige kriterier for å kunne foreta en kvalitativ vurdering.

Det er rimelig å anta vurderingskriteriet – «ledelse på styre- og daglig le-
dernivå» – er tilstrekkelige for på en kvalitativ måte å konkludere om et ak-
sjeselskap er hjemmehørende i Norge eller ikke. Andre vurderingsmomen-
ter bør derfor kun medtas om de er godt egnede kriterier, og på den måten
kan bidra til enda bedre forutberegnelighet.

I den forbindelse kan det være naturlig å vurdere stedet for administra-
sjon som vurderingskriterium, dvs. hvor den daglige og administrative drift
skjer, med hovedvekt på hvor ledende funksjonærer utøver sine daglige
funksjoner. Imidlertid er det ikke uvanlig å tjenesteutsette administrasjo-
nen, noe som gjør at dette ikke egner seg som et moment i hjemmehørende-
vurderingen. Er administrasjonen tjenesteutsatt, uavhengig om dette skjer
eksternt eller til et annet selskap i konsernet, vil det ikke være egnet som et
relevant kriterium i den konkrete vurderingen av om et selskap er hjemme-
hørende i Norge. Det vil være uheldig om et vurderingskriteriums relevans
er betinget av om det foreligger tjenesteutsettelse eller ikke.

For ordens skyld kan det bemerkes at hvis den daglige lederfunksjonen
tjenesteutsettes, såkalt «manager for hire», og vedkommende får rett til å
binde selskapet, må beslutningene på daglig leder nivå sies å finne sted hvor
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den selvstendige representanten befinner seg. I Norge vil en slik rett forelig-
ge hvis vedkommende er registrert som daglig leder.

Konklusjonen bør derfor bli at dagens vurderingskriterium – faktisk le-
delse på nivå for styre og daglig leder – beholdes, men at begrepet «hjemme-
hørende» defineres i lovteksten, med nærmere retningslinjer i forskrifts
form.

8 Oppsummering
Som det fremgår av artikkelen er det oppstått unødvendig usikkerhet knyt-
tet til begrepet «hjemmehørende» i skatteloven § 2-2. 

Det var lenge bred enighet i teorien og forarbeider at begrepet «hjemme-
hørende», slik Aarbakke har lagt til grunn i alle år, referer seg til stedet for
faktisk ledelse, dvs. stedet for beslutninger på styre og daglig leder nivå,
med hovedvekt på styrenivå. I Utv. 1995 s 481 uttaler imidlertid departe-
mentet, uten en nærmere begrunnelse, at vurderingskriteriet er begrenset til
ledelse på styrenivå. Denne rettsoppfatningen har etter min oppfatning ikke
fått tilslutning av Høyesterett, som i Rt 2001 s 1144 legger til grunn samme
synspunkt som Aarbakke, noe også Zimmer slutter seg til, se «Internasjonal
inntektsskatterett» 2009 s 126.

Det har også vært bred enighet i teorien om at vurderingskriteriet er det
samme uavhengig av hvor selskapet er registrert, se i den forbindelse også
Finansdepartementets brev av 28. februar 1995, Utv. 1995 s 481. Likevel leg-
ger Finansdepartementet i sin uttalelse av 7. mai 1998, Utv 1998 s 848, til
grunn at spørsmålet om et norsk registrert selskap er utflyttet fra Norge
«må bero på en helhetsvurdering av alle konkrete tilknytningsforhold sel-
skapet har til Norge», uten at de greier å fremsette noen overbevisende
rettslig begrunnelse for forskjellsbehandlingen av utenlandskregistrerte og
norskregistrerte selskaper. Det er derfor ikke overraskende at uttalelsen har
blitt møtt med massiv kritikk i teorien, ikke minst av Zimmer, se «Festskrift
til Mads Henry Andenæs» s 351 fl. Jeg er derfor helt enig med Hole når han
konkluderer med at Finansdepartementets synspunkt ikke gir uttrykk for
gjeldende rett, se «Skattemessig emigrasjon av aksjeselskaper» Skatterett
2000 s 30, noe også Rt 2002 s 1144 synes å underbygge. Det er ut fra demo-
kratiske prinsipper svært betenkelig at skattemyndighetene i realiteten for-
søker å opptre som lovgiver, uten at dette forankres i Stortinget. Jeg vil der-
for på det sterkeste anbefale skattemyndighetene om ikke å forsøke å få
gjennomslag for sine synspunkter hos domstolene, men isteden henvende
seg til lovgiver for en evaluering av gjeldende lovverk. 
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Høyesterettsdommens referanser til Aarbakke taler etter min mening
for at hjemmehørende begrepet fortsatt skal tolkes slik det ble uttrykket av
Aarbakke i 1967 og senere: «Ledelse må her bety beslutninger i selskapets
løpende saker, de beslutninger som treffes av styre og forretningsfører», se-
nere presisert med hovedvekt på styret.




