
SKATT
Av Emilie Ekeberg (tekst) og
Christopher Olssøn (foto)

I et futuristisk innredet møte-
rom i toppetasjen av Deloittes
nye norske hovedkontor i et
av Bareode-byggene i Bjørvi
ka, hadde revisjonsgiganten
torsdag i forrige uke invitert
til kurs om nyheter innen in
ternasjonal skatt

— De fleste her vet om de er
på den aggressive eller den
konservative siden. Hvilken
side man velger må også få
konsekvenser for for eksem
pel kommunikasjonsstrategi,
sa skatterådgiver Jon Henry
Rosseland til et titall fram-
møtte.

Kurset var rettet mot skat
teansvarlige i norske bedrifter
med internasjonal virksom
het Men også Klassekampen
var til stede. Kurset handlet
blant annet om hvordan
Deloitte kan bistå selskaper
med å legge sin skattestrate
gi.

Omdømmetap
Sammen med lederen for
»‘tbx management consulting
Norway» i Deloitte, advokat
og partner Per C. Evers, pre
senterte Rossland hva en slik
skattestrategi inkluderer,
blant annet:
• Ä gjøre en avveining mel
lom det de omtalte som ag
gressiv skatteplanlegging og
muligheten for omdømmetap.
• Definere konsernets risiko-
appetitt for skatt, og tailfeste
faktorer som blant annet «re
putation impact» og «Com
merclal purposelartlftclality»,

Deloitte:
fl Et av verdens største
revisjonsselskaper, med mer
enn 200.000 ansatte på
verdenspian. De selger
tjenester innen både revisjon,
konsulentvlrksomhet og
advokattjenester.
U Deloitte Norge har 1200
ansatte og omsatte for 1,4
milliarder kroner I for. Ett av
kjerneområdene er skatterådgi
ving til bedrifter.
EI Deloitte Norge opplyser Ikke
hvilke selskaper de bistår, men
retter seg ifølge sine nettsider
mot store og mellomstore
bedrifter innen blant annet
eiendom, finans, olje og gass,
shipping- og gruvevirksomhet,
blovitenskap og helsetjenester,
og offentlig sektor.

for å kunne implementere
skatteplanleggingsstruktu
rer.
• Ulike modeller og rE-verk
tøy Deloitte har utviklet som
kan Nelpe bedriftene å anslå
sannsynligheten for om ulike
skattevalg gir omdømmetap
eller Økonomiske tap i form av
eksempelvis bøter fra skatte
myndigheter eller for mye
innbetalt skatt.

Ser bort fra moralspørsinål
I vår var nettopp begrepet ag
gressiv skatteplanlegging på
leppene til politiske topplede
re som blant annet britenes
statsminister David Cameron.
Han fordømte praksisen etter
at det kom fram at selskaper
som Starbucks, Google og
Amazon ikke betaler noe skatt
til tross for at de går så det gri
fler.

OECD har nå igangsatt et
arbeid for å komme den såkalt
aggressive skatteplanleggin
gen til livs.

Også på norske Deloittes
kurs var det endrede klimaet
rundt skattesp~rsmål et sen
tralt tema, og en rekke eksem
pler på negativ medieomtale
for både norske og utenland
ske selskaper som ikke beta
ler skatt ble vist fram.

— Vi har sett et økt politisk
press og et fokus på moral i
skatIespØNmåi, blant annet

på grunn av nedskjæringspo
litikken i kjølvannet av fl
nanskrisa, sa en annen innle
der fra Deloitte, Nick Pearson
Woodd.

Han fortalte at skattedebat
ten ikke lenger bare handler
om hvorvidt selskapet opptrer
lovlig eller ulovlig. Nå oppfat
ter nemlig folk en del av den
lovlige skattepraksisen som
umoralsk.

— Vi kan ikke ta moralske
avgjørelser for våre kunder, la
Per C. Evers til.

På kurset presenterte
Deloitte blant annet IT-verk
tøyet «‘I’ax risk map» der
sannsynligheten for omdøm
metap og økonomisk tap som
følge av ulike skattevalg kan
estimeres i en datamodell.

De tok også til orde for at de
potensielle kundene må revi

dere deres skattestrategi lø
pende.

— Det dere gjorde på nittital
let var ikke nødvendigvis
skurkete, men kan oppfattes
sånn i dag. Det vi gjør i 2014
kan tenkes å bli vurdert med
andre øynei2Ol9, sa Evers.

— Helt I gråsonen av loven
Skatteprofessor ved Norges
Handelahøyskole Guttorm
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• Vil ha brevposten over på nett
• POST: Hvert år sender offentlige virksomheter ut mer enn 125

millioner brev på papir. Nå har regjeringen endret regelverket for å
• gjøre det lettere å gå over til nettbasert kommunikasjon. Tidligere

måtte forvaitningen be om samtykke til kommunikasjon på nett.
Men med de nye reglene er samtykke ikke lenger nødvendig. I v
stedet må innbyggere som foretrekker brev på papir, reservere seg

D mot de nettbaserte løsningene. De nye reglene ble vedtatt i statsråd
fredag. —Vi har lenge fS’lt ut selvangivelsen på nett. Regelendringen
baner vei for mer av slik nettbasert kommunikasjon, sier kommu
nal- og moderniseringsminister jan Tore Sanner (H).

Deloitte tilbyr «aggressiv skatteplanlegging»

BIDRAR: Advokat-
og revisjonsgigan
ten Deloitte kurser
norske selskaper
med «risikoappe
titt» i å legge ny
skattestrategi.

meds
«Vikan ikke ta moral
kke avgjgr~I~~r for
våre kunder» PER

I,

-~
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SKATTEHjELP: Deloitte hjelper selskaper med å beregne sannsynligheten for omdømmetap og økonomisk tap
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Reiser utenlands
VINTERFERIE: Over halvparten av dem
som tar vinterferie, blir i Norge, mens
600.000 reiser utenlands, viser tall fra
Virke. 40.000 drar på pakkereise til
sørligere strøk i vinterferien, av dem
bestiller 30.000 reine eharterpakker.
Fortsatt er det Kanariøyene som er
mest populært. — Mange velger også
Kypros, Thailand eller et eruise i
Karibia, sier Rol! Forsdahl i Virke. CNTB

Laserleker skader barns øy e
FARLIG: De fleste har nok hørt at man
ikke skal rette laserpekere mot egne eUer
andres Øyne, og de fleste som har vært
barn i importlekenes tid har vel regnet
dette mer som en veiledning enn som et
bud. Er det sant at laserpekere kan
brenne øyne? Ja, sier britiske forskere i

tidsskriftet Nature. I fem kasusstudier fant de øyeskader og
varig redusert syn som følge av at laserpekere, importert fra
Kina og solgt som leketøy, var rettet mot barns øyne. HAR

-{elt på kanten av loven, sier skatteekspert

Schjelderup mener at «ag
gressiv skatteplanlegging»
innebærer at man befinner
seg i en Iovmessig gråsone.— Detvilvelsiatduer
helt i gråsonen av loven, at
man går så langt man over
hodet kan. Og da er proble
met at man av og til kanskje
trår over streken også, sier
han.

Og det er utallige måter den

aggressive skatteplanleggin
gen kan foregå på.— Planleggingen kan foregå
på mange måter, med bruk av
mellomliggende gjennom
strømmingsselskaper, skatte
avtaleshopping, internpri
sing, eller tynn kapitalisering— som vil si at man har for lite
gjeld i forhold til egenkapita
len, sier Sebjelderup.
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Klassekampen har i etter-
kant av skattekurset møtt
Deloitte-sjef Per Evers
sammen med Deloittes
kommunikasjonsdirektør.
Evers sier følgende om kur
set:- Hva betyr det når dere
bruker begrepet aggressiv
skatteplanlegging?- En av grunnprinsippe
ne for alt vi snakket om på
kurset vårt, og for alt vi dri
ver med i Deloitte, er lovlig
skatteplanlegging. Aggres
Siv skatteplanlegging må
være at man ligger nærine
re mot grensa av hva som er
lovlig.- Dere sa at det måfå kon
sekvenser for kommunika
sjonsstrategi og prosedyrer
om man er på den aggressi
ve eller konservative siden.
Det betyr at man må være
klar for å ta kritikken som
kan komme om man legger
seg på den mer aggressive si
den?

— Ja. Alt en bedrift gjør,
bØr den være villig til å stå
for, og det bør den også være
forberedt på å diskutere.- Når dere har dette kurset
og presenterer disse modelle
ne, er det ikke underforstått
at dere vil hjelpe både de ag
gressive og de konservative?— Vi hjelper til å bygge
rammer for hvordan du skal
forholde deg til skatt. Ag
gressiv skatteplanlegging
er et fryktelig dumt ord, en
ten er det lovlig eller så er
det ulovlig. Så kan forskjel
llge mennesker ha veldig
forskjellig oppfatning av
hva som er etisk,- Dere sier at man må de-
finere sin risikoappetitt.
Hva betyr det, risiko for
hva?

— Risiko er et nokså dårlig
uttrykk.

— Dere snakker om om-

dømmerisiko, altså negativ
medieomtale, sne~i også fl.
nansiell risiko. Hva er den
finansielle risikoen — er det
bøter fra skattemyndighete
ne, eller er det at man beta
ler merskatt enn man kunne
ha gjort?

— Det kan være begge de
ler.

— Du sa på seminaret at
man må tenke igjennom om
man tåler at en sak går til
Høyesterett, kan du utdype
det?

—Av og til så kan det koste
mer enn det smaker å ha
rett. For eksempel at du vin
ner i Høyesterett, men at du
i mellomtida har fått mange
medieoppslag der noen me
ner at saken er upassende
med tilhørende omdømme
risiko.- Dere har etiske retnings
linjer der dere framhever
samfunnsansvar og sosialt
ansvar, og dere skriver at
Deloitte har et prinsipielt
preget verdifokus. Er aggres
siv skatteplanlegging innen
for dette?

— Ä følge lover og regler
mener vi er å ta samfunns
ansvar. Noen kan mene at
man skal gå mye lenger enn
det.— Du sa på kurset at dere
ikke kan ta moralske valg
på vegne av kundene. Men
dere kan vel ta moralske
valg på vegne av dere selv,
om ikke å bistå med aggres
siv skatteplanlegging?

— Det moralske er et sub
jektivt tema som vil variere
avhengig av hvem du spør.
Loven lages av lovgiver,
med store apparater bak. Å
si at man har et moralsk an
svar til å være strengere enn
norsk rett har jeg litt van
skelig for å se hvordan man
skal forholde seg til.

TRAPP OPP: Sier nestleder
SV Bård Vegar Solhjell.

—Vi bør
bidra mer i
Sør—Sudan

Regjeringen må vurdere å
trappe opp Norges militære
bidrag til FN-styrken i det
krigsherjede Sør-Sudan,
mener SVs Bård Vegar Sol
hjell.

— Norge må styrke vår
militære deltakelse i FN
operasjoner og arbeide
overfor andre NATO-land
slik at de gjør det samme.
Det bør være mulig og rea
listisk med nedtrappingen
i Afghanistan, sa Solhjell i
debatten etter utenriksmi
nister Børge Brendes (H)
redegjørelse om Syria og
Sør-Sudan i Stortinget tirs
dag.

— Jeg kan ikke skjønne
annet enn at Sør-Sudan pe
ker seg ut som en svært na
turlig militær operasjon
delta enda tyngre i, sa SVs
nestleder.

Brende er enig i at ned
trappingen i Afghanistar
åpner nye muligheten— Vi har så langt ikke fåti
noen forespørsel fra FN nåi
det gjelder et militært bi
drag i Sør-Sudan. Det vi hai
fått forespørsel om, er on
Norge kan bidra med er
lufttransport, og det har v
sagtja til, sier han til NTB.— Hvis FN skulle henven
de seg til Norge om mili
tært personell til sine freds
bevarende operasjoner, m,
vi selvsagt seriøst vurder
det, legger Brende til. eier
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DELOITTE-TOPP:
Vi brukte fryktelig
dumme ord
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som følge av ulike skattevalg.

Les klassekampen pä ocit
www.Massekampen.ni
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Kapittel 12. Regler for god advokatskikk

1. Innledning

1.1 Reglenes formål
Regler for god advokatskikk har som formål å sikre at advokatvirksomhet utføres etter
etiske prinsipper som er grunnlag for advokatens virke i alle siviliserte rettssamfunn.
Brudd på reglene er grunnlag for disiplinære følger for advokaten.

1.2 Advokatens oppgave
En advokats oppgave er å fremme rett og hindre urett.

Advokaten plikter innenfor lovens ramme og etter beste evne å ivareta sine klienters
interesser. Det skal skje uten tanke på personlig fordel eller risiko, politisk oppfatning,
rase, religion eller utenforliggende hensyn.

Advokaten bør ikke identifisere seg med sin klient og har krav på ikke å bli identifisert
med de standpunkter han forfekter for sin klient og de interesser klienten har.

Advokaten plikter både å være rådgiver og talsmann for sin klient.

Advokaten avgjør selv om han vil påta seg et oppdrag.

1.3 Advokatens opptreden
En advokat skal i sitt virke opptre saklig og korrekt. Advokaten må unngå en opptreden
som er egnet til å skade standens og yrkets anseelse.

2. Alminnelige prinsipper

2.1 Uavhengighet
2.1.1 For å leve opp til forpliktelsene som en advokat påtar seg, er det nødvendig at

han er uavhengig slik at hans råd og handlinger ikke påvirkes av
uvedkommende hensyn. Især er det påkrevet at han ikke lar seg påvirke av
egne personlige interesser eller press utenfra. Advokaten må unngå at hans
uavhengighet svekkes, og han må ikke gå på akkord med sin profesjonelle
standard for å tekkes sin klient, retten eller tredjemann.

2.1.2 En advokat må ikke påta seg oppdrag hvor hans personlige økonomiske
interesser kan komme i konflikt med klientens interesser eller ha innflytelse på
hans frie og uavhengige stilling som advokat.

En advokat må ikke gjøre seg økonomisk interessert i utfallet av et oppdrag ved at
klientens krav eller en del av dette overtas av advokaten.

Advokaten må ikke påta seg kausjon for klienten. En advokat som representerer egne
økonomiske interesser helt eller delvis - plikter å gjøre sine medkontrahenter og andre
interesserte oppmerksom på dette.

2.1.3 En advokat må ikke organisere sin virksomhet på en måte som medfører at han
ikke fritt og uavhengig kan rådgi og bistå sine klienter eller slik at hans
uavhengighet på annen måte blir svekket.

2.2 Tillitsforhold
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I sin virksomhet er advokaten avhengig av tillit som bare kan oppnås når advokatens
hederflghet og integritet er hevet over tvil.

2.3 Fortrolighet
2.3.1 Det er av sentral betydning for advokatens virke at klienter og andre kan gi

advokaten opplysninger som advokaten er forpliktet til ikke å meddele videre.
Advokatens plikt til å behandle opplysningene fortrolig, er en nødvendig
forutsetning for tillit og er således en grunnleggende og overordnet rett og plikt
for advokaten.

Advokatens plikt til å bevare taushet om opplysninger han mottar, fremmer rettspleien så
vel som klientens interesser og har derfor krav på en særlig beskyttelse fra statens side.

2.3.2 En advokat skal overholde den taushetsplikt som han er pålagt gjennom
lovgivningen.

Opplysninger advokaten blir kjent med i sitt virke som advokat, må behandles fortrolig
også når opplysningene ikke omfattes av hans lovbestemte taushetsplikt. Plikten til
fortrolighet er ikke tidsbegrenset.

2.3.3 Advokaten skal kreve at fullmektiger, personale og enhver person som han
engasjerer i forbindelse med advokatvirksomheten, overholder den samme
taushets- og fortrolighetsplikt.

2.4 Advokaters reklame og forhold til media
2.4.1 En advokats reklame skal i form og innhold være saklig og korrekt og følgelig

ikke inneholde noe som er uriktig, misvisende eller villedende.
Det er tillatt å fremheve en eller flere grener av advokatvirksomheten under forutsetning
av at advokaten har særskilt innsikt og erfaring innen vedkommende felt.

Advokatene bør medvirke til å fremme objektiv informasjon om sitt yrke på en slik måte
at dette kommer advokatstanden og det rettssøkende publikum til gode.

2.4.2 En advokat plikter ved enhver omtale av rettssaker å ta tilbørlig hensyn til
partenes interesser og domstolens verdighet, herunder hindre faren for
påvirkning av dommere, lagrette og vitner. Advokaten skal vise særskilt
tilbakeholdenhet når det gjelder mediaomtale av forestående eller verserende
rettssaker der han selv er eller har vært engasjert.

I ethvert tilfelle der en advokat uttaler seg i en sak der han har eller har hatt oppdrag, må
det gjøres uttrykkelig oppmerksom på dette.

0 Endret ved torskrift 8 mars 2002 nr. 257 (i kraft 1 april 2002).


