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Kommentarer til Sentralskattekontoret for 
storbedrifter sin forståelse av hjemmehørende 
– begrepet i skatteloven § 2-2
av advokat Petter Dragvold

I Skatterett 2012 s 97 flg. skrev forfatteren en artikkel om «Hjemmehørende – begre-
pet i skatteloven § 2-2». I ettertid har Sentralskattekontoret for storbedrifter utgitt
en ny utgave av boken «Bedriftsbeskatning i praksis». Her forfekter sentralskatte-
kontoret to ulike rettsoppfatninger vedrørende hjemmehørende – begrepet når det
gjelder utenlandsk registrerte selskap. Etter forfatterens oppfatning er de vurderings-
kriteriene som Sentralskattekontoret legger til grunn ikke i samsvar med gjeldende
rett. Som en oppfølging til den tidligere artikkelen vil forfatteren derfor kort kom-
mentere Sentralskattekontorets nye behandling av hjemmehørende – begrepet.

Petter Dragvold er advokat i advokatfellesskapet Arntzenlegal.

Etter sktl § 2-2 har et aksjeselskap alminnelig skatteplikt til Norge hvis det
er «hjemmehørende» her i riket. Det har vært bred enighet i rettspraksis,
forarbeider, teori og ligningspraksis om at uttrykket hjemmehørende – for
så vidt gjelder utenlandsk registrerte selskap – refererer seg til hvor selska-
pet har sin faktiske ledelse. Dette bekreftes av Høyesterett i Rt. 2002 s 1144
hvor retten uttaler at «et utenlandsk selskap må anses skatterettslig hjemme-
hørende i Norge dersom selskapet reelt sett må anses ledet fra Norge». 

Det har imidlertid vært noe usikkerhet knyttet til hvorledes faktisk le-
delse skal forstås, grunnet Finansdepartementets uttalelse av 28. februar
1995, se Utv. 1995 s 481. Sentralskattekontoret for storbedrifter har, i sam-
svar med nevnte uttalelse, frem til nå lagt til grunn at med faktisk ledelse
menes kun ledelse på styrenivå, se Almvik m.fl. «Bedriftsbeskatning i prak-
sis» Moss 2006 s 31. Dette samsvarer imidlertid dårlig med annen juridisk
teori og høyesterettspraksis, hvor det legges til grunn at ledelse betyr be-
slutninger på styre- og daglig leder nivå, med hovedvekt på styret, se i den
forbindelse også Aarbakke «Skatt på inntekt» Oslo 1990 s 391 til 393, Zim-
mer «Internasjonal inntekstskatterett», 4. utgave Oslo 2009 s 126 fl. og
Rt.2002 s 1144. 

Hjemmehørende – begrepet er nå behandlet av Knut Morten Carlsen
(red) m.fl. i «Bedriftsbeskatning i praksis» Moss 2012 på side 48 flg. I den
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forbindelse vises det bl.a. til et kontorvedtak, sak 2006-040KV (Utv. 2011
s 365 pkt. 2.3.7), se side 50 flg. Vedtaket innebærer bl.a. en klar kursendring
for selskaper registrert i utlandet.

Vedtaket gjaldt et selskap som var registrert på Kypros. Styret besto av
like mange norske og russiske styremedlemmer. Styremøtene ble avholdt en-
ten telefonisk eller i Russland/Norge, og styreleder vekslet mellom å være
russisk eller norsk. Forretningsføreren på Kypros ivaretok kun de lovpålagte
funksjonene der. På side 51 siteres det fra vedtaket hvor det bl.a. heter:

«Spørsmålet om hvor et selskap er hjemmehørende kan melde seg
både for selskaper som er registrert i utlandet, og for selskaper regis-
tret i Norge. I en uttalelse fra Finansdepartementet inntatt i Utv. 1998
side 848 flg. heter det på side 849:
«Det må anses å være en utbredt rettsoppfatning at vurderingen av

om et utenlandsk registrert aksjeselskap er hjemmehørende her, i ut-
gangspunktet skal vurderes på basis av selskapets reelle tilknytnings-
forhold til Norge. I grensetilfellene legges avgjørende vekt på om sel-
skapets virkelige ledelse, dvs. ledelse på styrenivå, finner sted i Norge.
Dette standpunktet har bl.a. fremholdt i brev av 28. februar 1995 til
Sentralskattekontoret for storbedrifter (Utv. 1995/481).»
Videre heter det på side 850:
 «Når et aksjeselskap er stiftet og registrert i henhold til norsk lovgiv-

ning, men styreledelse og drift i stor grad er flyttet til utlandet, må
tolkningen av begrepet «i riket hjemmehørende aksjeselskaper» i skat-
teloven § 15 første ledd bokstav b bero på en helhetsvurdering av alle
de konkrete tilknytningsforhold selskapet har til Norge.»
Denne uttalelsen i Utv. 1995 side 481 gjaldt selskap registrert i utlan-

det. Vi antar på bakgrunn av uttalelsen at selve registreringen av et sel-
skap i Norge eller utlandet ikke kan tillegges avgjørende vekt. Vurde-
ringstemaet synes, uavhengig av hvor selskapet er registrert, å være
selskapets reelle tilknytningsforhold til Norge. I grensetilfeller blir det
et viktig moment om selskapets virkelige ledelse, dvs. ledelse på styre-
nivå finner sted i Norge. I tillegg antar vi at når et selskap har tilknyt-
ning til flere stater, vil det avgjørende ved helhetsvurderingen være
hvilken stat selskapet har sterkest tilknytning til.» 

Skattekontoret synes her å legge til grunn at vurderingskriteriet vedrørende
hjemstedet både er uavhengig av hvor selskapet er registrert, og om det er
snakk om en emigrasjon eller immigrasjon.
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Som det fremgår av min tidligere artikkel i Skatterett2012 s 97 flg., me-
ner jeg at rettskildene taler for at registreringslandet i utgangspunktet ikke
har betydning for hvor et selskap er hjemmehørende etter sktl § 2-2. Jeg har
imidlertid vanskeligheter med å se at Sentralskattekontoret kan forankre
dette i Finansdepartementets brev av 7. mai 1998. Finansdepartementet ar-
gumenterer her for at den generelle rettsoppfatningen om at hjemsted skat-
terettslig avgjøres basert på hvor selskapets faktiske ledelse utøves, ikke er
avgjørende for norsk registrerte selskap. Dette nettopp for å begrunne ulike
vurderingskriterium ved emigrasjon av norsk registrerte selskap enn når
spørsmålet er om et utenlandsk registrert selskap er hjemmehørende i Nor-
ge, se Petter Dragvold SR 2012 s. 107 flg. 

Det kan derfor vanskelig utledes av Finansdepartementets brev av 7. mai
1998 (Utv 1998 s 848) at departementet er av den oppfatning at spørsmålet om
et utenlandsk selskap er hjemmehørende til Norge beror på en helhetsvurde-
ring av alle konkrete tilknytningsforhold til Norge. En slik kursendring har et-
ter det jeg ser ingen støtte i noen relevante rettskilder. Imidlertid kan ordlyden
i uttalelsen fortolkes som om ledelse på daglig ledernivå kan være et relevant
kriterium. Er det dit Sentralskattekontoret ønsker å gå innebærer dette i så fall
en kursendring som faller i god smak hos undertegnede, og som etter min
oppfatning samsvarer med det Høyesterett la til grunn i Rt. 2002 s 1144.

Vurderingskriteriet etter sktl § 2-2 er ikke hvilken stat selskapet har ster-
kest tilknytning til, men om selskapet er «hjemmehørende» i Norge, som er
et rent internrettslig norsk spørsmål. Selskapet kan være hjemmehørende i
flere land etter ulike lands internrett. Da vil beskatningen avgjøres av skat-
teavtalen, som fordeler beskatningsretten mellom landene, hvis en slik avta-
le foreligger.

Det er derfor uten interesse for spørsmålet om selskapet er hjemme-
hørende til Norge etter sktl § 2-2, når det i det ovennevnte vedtaket innled-
ningsvis drøftes om selskapet er hjemmehørende til Kypros etter registre-
ringslandets internrett. 

Vedtaket konkluderer med at selskapet er hjemmehørende til Norge da
det har sterkest tilknytning hit uten at vurderingskriteriene utdypes nærme-
re. Dette er sterkt beklagelig.

Etter min oppfatning vil det, dersom det ikke utøves ledelse på styrenivå
i registreringslandet, være tilstrekkelig for at selskapet er hjemmehørende til
Norge etter sktl § 2-2 at det er 50 % sannsynlig at den faktiske ledelse på
styre og daglig leder nivå, med hovedvekt på styrenivå, skjer i Norge, se for
øvrig Petter Dragvold SR 2012 s 101. Hvis selskapet også er hjemmehøren-
de til Russland, vil skatteavtalen avgjøre beskatningslandet.
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Vedtaket fra Sentralskattekontoret er en ytterligere indikasjon på at re-
glene om når et aksjeselskap er hjemmehørende i Norge fremstår som ukla-
re. Dette kan man rett og slett ikke leve med da det skaper usikre ramme-
betingelser for næringslivet, samt øker potensialet for konflikter mellom
skattyter og skattemyndighetene. Det kan også bemerkes at Finansdeparte-
mentets uttalelse fra 1998 er, og etter min oppfatning med rette, sterkt kriti-
sert i teorien. I den forbindelse kan det vises til Frederik Zimmer «Festskrift
til Mads Henry Andenæs» Oslo s 355 flg. hvor det heter:

«Det var altså dit departementet ville med sin nytolkning av begrepet
«hjemmehørende» ved utflytting. Man merkt die Absicht und wird
verstimmt. Nytolkningen måtte til for å demme opp for utflytting av
selskaper. (…) Endelig kan man håpe at man i fremtiden unngår denne
typen forsøk på rettsutvikling som uttalelsen i Utv 1998 s 848 repre-
senterer.» 

Det ser dessverre ut som om Zimmer fortsatt må leve i håpet.


