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Forelesningsoppgaver internasjonal skatterett H10 

Innledning: 

Formålet med oppgaver som dem som gjennomgås på forelesningene, er ikke først og fremst å lære 

løsningen på det aktuelle spørsmålet; til det er oppgavene altfor få og spørsmålene som reises for 

tilfeldig. Formålet er i stedet å vise hvordan regler kommer til anvendelse i praktiske sammenhenger, 

hvordan regler fra flere områder kan spille samme, hvordan problemet skal eller kan stilles, hvor man 

finner og hvordan man kan bruke rettskilder og argumenter …, og på den måten kaste et annet lys 

over stoffet enn det man får ved systematisk teoretisk gjennomgang. På flere punkter fører 

oppgavene inn i problemstillinger som går vesentlig ut over det som kreves. De er altså ikke uten 

videre modeller for oppgaver som kan bli gitt til eksamen.  På noen punkter gir opplysningene i 

oppgavene ikke tilstrekkelig materiale til å svare sikker t på spørsmålene.  

 

Oppgave 1. 

Denne kan angripes på flere måter. Man kan for eksempel begynne i norsk intern rett eller i 

skatteavtalen, og man begynne med å spørre hvor Ås er bosatt etter intern rett og skatteavtale, eller 

etter hvilken regel som gjelder om han ikke er bosatt i Norge. Jeg begynner i den sistnevnte enden, 

for å undersøke om det er nødvendig å ta stilling til hvor han er bosatt. 

Hvilken skatteavtaleregel regulerer denne inntekten? Neppe art. 18 for den gjelder bare for ytelser 

som er ”consideratioin of past employment”; at bestemmelsen skal tas på ordet, er uttalt i komm. 7 

til art. 18.  

Fordi ytelsen er vederlag for salg av forretning, kan det hende at den omfattes av art. 13.2 (det 

utelukker neppe anvendelsen av denne at den bruker uttrykket permanent establishment, det må 

også omfatte salg av hele virksomheten). Men omfatter art. 13 tilfeller hvor vederlaget er en løpende 

ytelse? Komm. 18 til art. 13 holder spørsmålet åpent; alternativet er at ytelsen omfattes av art. 21. 

Man kan kanskje si at uttrykket ”Gains” ikke er definert i skatteavtalen og at intern retts 

begrepsdannelse skal gjelde. I norsk rett følger slike ytelser reglene for løpende ytelser og ikke 

gevinster (jf. Rt. 1976 s. 1019 Wiik og Rt. 1933 s. 506). Konklusjonen blir da at art. 13 ikke gjelder og 

at det må være art. 21 som skal anvendes. 

Art. 21 gir bostedsstaten eksklusiv beskatningsrett, og det blir derfor viktig om Ås er bosatt i Spania 

eller Norge. 

Oppgaven gir ikke nok opplysninger til å ta stilling til om han bosatt i Spania etter spansk rett, men 

det er sannsynlig og legges til grunn. Spørsmålet er om han (også) er bosatt i Norge etter norsk intern 

rett.  Det beror på om vilkårene i sktl. § 2-1, 3. ledd er oppfylt, og det er de neppe:  Om han kan sies å 

ha tatt fast opphold i Spania når han befinner seg ca fem måneder i Norge hvert år, er tvilsomt; 

avgjørende er det imidlertid at han oppholder seg mer enn 61 dager i Norge i året. Det er også 

tvilsomt om landstedet kvalifiserer til bolig; innlagt vann osv. taler for det, og hvis ikke 

offentligrettslige regler forbyr bruk som fast bolig, er den nok da bolig.  
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Ås er altså bosatt både i Spania og Norge etter norsk intern rett, jf. art. 4.1. Spørsmålet blir da hvilket 

land som er bostedsstat etter art. 42. Han har utvilsomt fast bolig i Spania. Spørsmålet er om 

landstedet kvalifiserer for fast bolig i art. 4.2s forstand. Argumentet mot å svare ja, er at 

eiendommen ikke er vinterisolert.  Et spørsmål er om det innebærer at den ikke er ”available to him 

at all times continuously”  (komm. 13 til art. 4) når den i praksis ikke er brukbar om vinteren. Svaret 

er usikkert, man trolig må det konkluderes med at landstedet ikke kvalifiserer.  I så fall er 

konklusjonen at Ås er bosatt i Spania. 

Med motsatt konklusjon blir det spørsmål om hvor sentrum for livsinteressene er.  At de oppholder 

seg så vidt lenge i Norge hvert år, kan tale for at nettverket opprettholdes her, og det vil ha stor vekt. 

Det har vi for øvrig for lite opplysninger til å drøfte. Blir det tale om å avgjøre saken på grunnlag av 

vanlig opphold, må det være klart at Spania vinner.   

Konklusjonen blir at Norge har gitt avkall på beskatningsrett etter art. 21.  

Subsidiært: hvis Norge hadde hatt rett til å skattlegge som kildestat (for eksempel hvis art. 13.2 er 

relevant skatteavtalebestemmelse), er det spørsmål om norsk intern hjemmel. Etter norsk intern rett 

skal – som nevnt – slike ytelser ikke følge gevinstreglene, men reglene for løpende ytelser. Sktl. § 2-3, 

1. ledd b kan da neppe gi hjemmel. Den nye § 2-3, 4. ledd om pensjoner gjelder neppe heller. Men Ås 

anses jo for å være bosatt i Norge etter intern norsk rett, og det kan tjene som internrettslig hjemmel 

for skattlegging (selv om Norges beskatningsrett etter skatteavtalen er basert på at Norge har 

begrenset beskatningsrett).  Og dette vil i praksis ikke være begrenset til de første tre årene, for Ås 

oppfyller hele tiden ikke vilkårene i sktl. § 2-1, 3. ledd til å være utflyttet.  

Tilleggsspørsmålet om bankinnskuddet: Når Ås anses bosatt i Spania, kan Norge etter skatteavtalen 

ilegge kildeskatt med inntil 10 %, som Spania må gi kredit for. Norge har riktignok ingen internrettslig 

hjemmel  til å kildebeskatte renter fra norsk debitor til utenlandsk kreditor. Men også her kan det at 

Ås anses bosatt i Norge etter intern rett, tjene som hjemmel.  

 

Oppgave 2. 

Spørsmålet er om Ås har fast driftssted i Tyskland, jf. art. 5.1. 

Alternativ a: Det er neppe tvilsomt at skibakken er forretningssted og at virksomhet blir utøvet 

gjennom dette faste driftsstedet. Spørsmålet er om forretningsstedet oppfyller vilkårene til å være 

”fast”. Steds-aspektet av dette vilkåret er ikke noe problem her, men hva med tidsaspektet? Det er 

klart at forretningsstedet kan være ”fast” selv om bruken er tidsbegrenset, men hvor langt ned man 

kan gå, har vært omdiskutert (se for eksempel  Rt. 2004 s. 957 PGS).  I komm. 6 til art. 5 – som ble 

tilføyd i 2003 – heter det bl.a.: 

”Whilst the practice followed by Member countries have not been consistent in so far as time requirement s 

are concerned, experience has shown that permanent establishments normally have not been considered to 

exist in situations where a business had been carried on in a county through a place of business that was 

maintained for less than six months (conversely, practice shows that there were many cases where a 

permanent establishment has been considered to exist where the place of business was maintained for a 

period longer than six months).” 
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Tre måneder er altså isolert sett for kort. Men spørsmålet er om det kan tas hensyn til at dette 

gjentar seg år etter år. Kommentarene svarer ja på dette (komm. 6, i forlengelsen av det foran 

siterte): 

”One exception has been where the activities were of a recurrent nature; in such cases, each period of time 

during which the place is used needs to be considered in combination with the number of times during which 

that place is used (which may extend over a number of years).” 

Legger man dette til grunn, kan man altså regne sammen Ås’ bruk over flere år, og konklusjonen må 

da bli at han oppfyller vilkårene til fast driftssted. 

Alternativ b: Også her er vilkåret ”fast” som er reiser spørsmål. Tidsaspektet står i utgangspunkt  i 

samme stilling som under alternativ a foran. Men her oppstår det også tvil om steds-aspektet. Kan 

det anses som et  ”fast” sted (”a fixed place”) når han flytter fra skibakke til skibakke innen de 

bayerske alper? (Jf. PGS-dommen som er inne på, men ikke avgjør, et tilsvarende spørsmål for 

kontinentalsokkelen utenfor Elfenbenskysten.) Kommentar 5.1 til art. 5 formulerer dette som et 

spørsmål om det foreligger ”a single ’place of business’”, i motsetning til mange (her: om hver 

slalåmbakke er ett forretningssted), og det heter: 

”… a single place of business will generally be considered to exist where, in light of the nature of the business, a 

particular location within which the activities are moved may be identified as constituting a coherent whole 

commercially and geographically with respect to that business.” 

Hva som skal til for at en ”location” kan sies å utgjør   ”a coherent whole commercially and 

geografically”,  belyses ved eksempler i de følgende avsnittene (og de er heller ikke helt enkle).  Det 

følger av ordlyd og eksempler at både den forretningsmessige og geografiske side av saken må være 

oppfylt. I avsnitt 5.2 omtales et kontorhotell der et konsulentfirma jevnlig tar i bruk ulike kontorer 

ved ulike anledninger, og dette oppfyller vilkåret (noe som taler for at Alphawell-dommen nå ville ha 

fått et annet resultat).  I avsnitt 5.3 er eksemplet en maler som pusser opp kontorer i en stor bygning, 

men i henhold uavhengige kontrakter med hver eier; det anses ikke som  ”coherent whole 

commercially”. Motsatt blir det hvis arbeidene er ledd i en felles kontrakt. I avsnitt 5.4 gis uttrykk for 

at hvor en konsulent arbeider med ansatte i en banks filialer, vil den geografiske sammenheng 

mangle selv om det skjer under en felles kontrakt (slik at den forretningsmessige sammenheng i og 

for seg er til stede).  

Anvendt på vårt tilfelle må det vel bety at vilkårene neppe er oppfylt: Det dreier seg om mange 

steder med ganske stor geografisk spredning og med en rekke kontrakter (både med bakkeeiere og 

skiløpere). Både den forretningsmessig og geografiske sammenheng mangler altså.  

En konsekvens av dette er at tidsaspektet i ”fast”-vilkåret må baseres på at virksomheten foregår to 

uker hvert år ved hvert forretningssted. Også her kan man i og for seg legge sammen aktivitet over 

flere år, jf. foran, men når hvert års aktivitet er så vidt kort, skal det vel ganske mye til før man kan si 

at vilkåret er oppfylt.  

Den konklusjon som har mest for seg, må være at Ås i dette tilfelle ikke har fast driftssted i Tyskland.  
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Betydning i Norge: Norge har plikt til å gi kredit (evt. unntak) hvis skatt med rette (iht. skatteavtalen)  

er ilagt i den annen stat. Under alternativ a må derfor Norge gi kredit/unntak. Om Tyskland har 

skattlagt Ås også under alternativ b, kan Norge – med konklusjonen her – derfor nekte kredit/unntak.  

 

Oppgave 3. 

Oppgave gjelder sider ved problemstillingen allokering av inntekt til fast driftssted, et 

problemområde som har vært under sterk utvikling i de senere år. Ved oppdateringen 2010 er både 

teksten i art. 7 og kommentarene endret, og dette representerer siste ledd i en utvikling mot å 

gjennomføre den s.k. selvstendighetsfiksjonen i disse forhold. I det vesentlige innebærer dette at de 

forslagene i det som i boken er omtalt som Diskusjonsutkast 2008, nå er gjennomført – med ett viktig 

unntak: Forslaget til art. 7.3 om bestemmelse av en ”egenkapital” hos driftsstedet, er avløst av en 

mer generell bestemmelse om korresponderende retting, etter modell av art. 9.2. (Dette fremgår 

ikke så tydelig av de nye kommentarene, men av et av ”forarbeidene”, Revised draft of a new Article 

7  of the OECD Model Tax Convention and related Commentary changes, 24. November 2009) . Men 

det vil naturligvis ta lang tid før dette synet er gjennomført i de aktuelle skatteavtalene. Derfor vil 

tidligere ordlyd og kommentarer ha stor betydning også i tiden fremover.  

Til problemstillingen i oppgaven skal først sies at skatteavtalene ikke avgjør om en post kan fradras i 

en stat eller ikke (eller om inntektspost skal skattlegges). Fradragsrett og skatteplikt beror på regler i 

intern rett i den staten som har beskatningsrett. Skatteavtalen tar bare stilling til allokeringen, altså 

hvilken stats interne rett som spørsmålet skal avgjøres etter og dermed også hvilken stat som evt. må 

gi fradrag eller evt. kan skattlegge. (Om for eksempel et fast driftssted i Norge har 

representasjonsutgifter, skal utgiften allokeres til det norske faste driftssted, men det blir likevel ikke 

fradragsrett fordi dette er uttrykkelig avskåret i norsk rett, sktl. § 6-21). Dette er uttrykkelig omtalt i 

de nye kommentarene 30 og 31.  

 Så til de enkelte postene:  

- Rentene er problematiske. Som det fremgår av læreboken s. 198, ga kommentarene tidligere 

anvisning på at disse ikke skulle kunne fradras, fordi kapitalen som rentene var beregnet av, 

ofte ville representere en nødvendig ” egenkapital” for filialen. I utkastet til nye regler var det 

angitt en metode for å beregne en slags egenkapital hos filialen, og da slik at renter på denne 

ikke skulle kunne fradras i filialens inntekt. Som nevnt foran, kom dette ikke inn i 

bestemmelsen i den dens endelige form, men ble ansett inkludert i ny art. 7.3 med et videre 

anvendelsesområde om korresponderende retten. Det må derfor nå antas at driftsstedstaten 

kan nekte fradrag for renter på ”lån” fra hovedkontoret, så langt det antas å foreligge 

nødvendig egenkapital hos driftsstedet (beregnet ut fra en armlengdevurdering), men at 

renter på ”lån” utover dette skal kunne fradras.  

- Regnskapstjenester. Denne kostnaden gjelder fullt ut driftsstedet og skal allokeres til dette. 

Denne posten illustrerer dessuten klart at det ikke spiller noen rolle for fradragsretten ved 

driftsstedet at kostnaden er pådratt i en annen stat. Det avgjørende er at kostnaden 

refererer  seg til driftsstedet.  
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Videre oppstår spørsmålet om det bare er kostnadsbeløpet som skal fradras, eller om det 

også skal regnes med et fortjenesteelement. Selvstendighetsfiksjonen krever det sistnevnte, 

for om regnskapstjenestene skulle ha vært kjøpt fra en uavhengig, ville et fortjenesteelement 

blitt pådratt. Se nå (etter 2010 update) kommentar 40 til art. 7: ””The deduction of an arm’s 

length  charge for these dealings, as opposed to a deduction limited to the amount of the 

expenses, is required by paragraph 2.” 

- Filialens andel av generalomkostningen. Frem til 2010 update var i art. 7.3 driftsstedets andel 

av generalomkostninger uttrykkelig nevnt som kostnader som skulle allokeres til driftsstedet. 

I den nye ordlyden er dette omfattet av den mer generelle formuleringen av 

selvstendighetsfiksjonen i art. 7.2. Denne forutsetter dessuten at det også i disse tilfellene 

skal regnes med fortjenesteelement.  

 

Oppgave 4. 

Spørsmålet er om unntaksregelen i art. 15.2 kommer til anvendelse, noe som igjen beror på om 

den planlagte eller den faktiske varighet av oppholdet i Norge er avgjørende for anvendelsen av 

183-dagersvilkåret i bokstav a (det fremgår av fakta at vilkåret i art. 15.2b er oppfylt, mens det 

nok er uklart om art. 15.3 er oppfylt: det aktuelle monteringsarbeidet kunne tenkes å utgjøre fast 

driftssted i seg selv, jf art. 5.3). 

Ordlyden taler for at faktisk oppholdstid er avgjørende (”is present”). Kommentarene til art. 15 

omtaler ikke spørsmålet, og gir således ingen holdepunkter for å oppstille en annen regel.  

(Tolvmånedersfristen i art. art. 5.3 skal trolig forstås på samme måte, se komm. 19 til art. 5).  

 

Oppgave 5.  

Hill er skattepliktig for arbeidsinntekten i Norge fordi oppholdet varer over 183 dager. 

Spørsmålet er hvordan skattepliktig inntekt skal beregnes i Norge.  

Kontantlønnen er utvilsomt skattepliktig i Norge; det spiller ingen rolle hvor den utbetales. 

Det samme gjelder fri kost og losji, og det må gjelde uansett om det er det norske selskapet eller 

arbeidsgiveren i UK som står for kostnadene (verken art. 15 eller norsk rett stiller noe vilkår om 

at fordelen kommer fra arbeidsgiveren).  

Fordelen i form av arbeidsgiverens betaling av leie for leiligheten i London: her kan det anføres at 

tilknytningen til arbeidet i Norge er svakere.  Men det er neppe for svakt til å omfattes, for det er 

jo arbeidet i Norge som er foranledningen til at arbeidsgiveren står for denne betalingen.  

Sluttpakken er mer tvilsom. Et første spørsmål er om dette skal bedømmes etter reglene i art. 15 

om arbeidsinntekt eller art. 18 pensjoner og lignende. Det er neppe tvil om at art. 15 er det rette 

her. Sluttpakken har karakter av endelig oppgjør av vederlag for arbeidsforholdet, ikke av 

pensjon for tidligere utført arbeid. For dette standpunktet taler at beløpet er utbetalt av 
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arbeidsgiver (ikke et forsikringsselskap eller lignende) som et engangsbeløp i forbindelse med 

avslutning av arbeidsforholdet. Se Int. innt. s. 255. – Selv om ytelsen skal bedømmes etter art. 15, 

er det ikke sikkert at Norge kan skattlegge det hele. For det kan tenkes at misnøyen med arbeidet 

ikke (bare) relaterer seg til arbeidet i Norge, men også til Hills tidligere arbeidsforhold. I 

sistnevnte tilfelle kan det argumenteres for at beløpet delvis bør henføres til disse statene og 

delvis til Norge. Vi har ikke faktisk grunnlag til å vurdere dette nærmere.  

 

Oppgave 6. 

Inntekten er utvilsomt 20 per aksje, jf. sktl. § 5-14, 3. ledd nr. 1 (vi forutsetter at han ikke betalte 

noe for opsjonene).  Ved innløsningen er Ås bosatt i Belgia. Et første spørsmål er det er reglene i 

art. 15 om lønn eller i art. 13 om gevinster som kommer til anvendelse. I sistnevnte tilfeller har 

Belgia eksklusiv beskatningsrett, jf. art. 13.5. Kommentarenes klare holdning er at art. 15 gjelder, 

se komm 12.2 til art. 15 (mens art. 13 som hovedregel gjelder for den aksjen som utnyttelse av 

opsjonen resulterer i).  

Men dermed er ikke svaret gitt på om og evt. hva Norge kan skattlegge. OECD-kommentarenes 

tilnærming (komm. 12.6 ff.) er at skattleggingsretten skal fordeles mellom de stater der det 

arbeidet er utført som opsjonen er gitt for. Opsjoner gis normalt ikke for allerede utført arbeid 

(som her var i Norge), men for å stimulere til fremtidig arbeidsinnsats frem til det tidspunkt da 

opsjonen kan gjøres gjeldende. Altså kan Norge skattlegge den del av opsjonsgevinsten som 

refererer seg til arbeidet i tiden 1999 – sommeren 2002, mens resten av tiden frem til 

innløsningen av opsjonen i 2003 refererer seg til arbeid i UK. Komm 12.14 legger opp til at 

fordelingen skal skje forholdsmessig etter antall dager, ikke i forhold til faktisk kursutvikling i 

perioden eller lignende.  

Norsk intern hjemmel i treårsregelen i sktl. § 2-1, 3. ledd b (skjønt vi strengt tatt ikke vet om Ås 

hadde vært bosatt i Norge i minst ti år forut for utflyttingen). Der treårsregelen ikke gjelder, kan 

spørsmålet være noe mer tvilsomt. I utgangspunktet må man kunne legge til grunn at 

tilknytningen til det tidligere arbeidet i Norge skulle være tilstrekkelig. Men sktl. § 14-3, 4. ledd b 

kan synes å bygge på en forutsetning om at skattlegging må skje senest ved utflytting. Denne 

bestemmelsen kommer ikke til anvendelsei dette tilfellet  fordi inntekten ikke er ”ubetinget” ved 

utflytting. Uansett er det spørsmål om bestemmelsen skal tolkes antitetisk, altså slik at 

skattlegging ikke kan finne sted på et senere tidspunkt. Iallfall hvor bestemmelsen, som her, ikke 

får anvendelse, kan den neppe hindre senere skattlegging.  

Dette leder over til spørsmålet om gevinsten skulle eller kunne ha vært skattlagt ved selve 

utflyttingen, jf. sktl. § 10-70, 2. ledd d som fastslår at § 10-70 gjelder i dette tilfellet. (Tilfellet er 

imidlertid eldre enn disse reglene, så allerede av den grunn forfølges problemstillingen ikke 

videre.) 

Oppgaven er basert på Utv. 2005 s. 285 TRD, der retten foregrep den løsningen som senere ble 

inntatt i OECD komm.  (retten var nok inspirert av et høringsutkast som forelå da dommen ble 

avsagt).  


