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Innleder, professor jur. dr. ANDERS HAGSTEDT, Sverige:

Det finns tre sätt att bli av med pengar; av dem är spel det snabbaste, hästar
det säkraste och kvinnor det angenämaste. Men till det här så måste man också
lägga en fjärde faktor, som tar mer än sin beskärda del av våra inkomster och
förmögenheter, - och det är fiscus skattetryck. Av den anledningen så drar ett
brokigt tåg av skattebetalare genom vår tillvaro i alla länder, i alla tider, och
de har hackat och kämpat och bökat och snokat sig runt alla möjliga hål, i ett
enda syfte, - att sänka skatterna.

Det råder olika uppfattningar mellan olika länder beträffande frågan med
vilken lagstiftning och rättstillämpning kringgående av skattelagen skall be-
kämpas. Däremot råder knappast någon tvekan om, att uppfattningen om att
lagstiftningsteknik och rättstillämpning som ger oss skattskyldiga klara besked
om omfattningen av de fiskalas anspråk mot oss, är den idealiska situationen
under förutsättning att denna kan uppnås utan några negativa effekter för
effektiviteten.

I Sverige har förutsebarhet tidigare upprätthållits genom att att skattedom-
stolarna som regel i skatteflyktsfall tillämpat legalitetsprincipen. Ingen skatt
utan lag. De har godkänt förfarande i den mån dessa inte direkt har varit i strid
med skriven lag. Man har dessutom ansett att gränsdragningen mellan tillåtet
och otillåtet på detta område tillkommer skattelagstiftaren, som har stiftat
särskilda lagar mot de former av illojala förfaranden som man önskat se
stoppade. En sådan tolkning som svenska skattedomstolar tillämpar har be-
tecknats som formalistisk till skillnad från realistisk lagtolkning där domstolarna
utan uttryckligt lagstöd dömer efter transaktionenes reella innehåll och inte
efter sitt formella yttre. Denna tolkningsmetod är emellertid till begreppet
formalistisk, särskilt om alternativet är en realistisk lagtolkningsmetod. Här
behöver det inte vara fråga om en jurist med förbundna ögon och iskallt hjärta,
och som känner sig ungefär som frälsningsarmens grundare John Booth som
vägrar att ge djävulen monopol på alla vackra melodier. Man skulle i så fall ge
till anhängarna av en mera realistisk tolkningsnorm monopol på alla vackra
ord. Därför bör kanske denna formalistiska tolkningsteknik i stället benämnas
legalistisk, när man syftar till att upprätthålla legalitetsprincipen på samma sätt
som rättstillämpningen inom straffrätten. Den av de svenska domstolarna
tillämpade tolkningsprincipen har många sympatiska drag eftersom den skapar
förutsebarhet och underlättar för det ekonomiska livet. Tikkanen har sagt, att
den som inte vill se framåt eller bakåt, han måste se upp. I de här samman-
hangen har skattskyldiga kunnat se både framåt och bakåt och uppåt samtidigt
på grund av denna tolkningsteknik. Emellertiden har metoden också nackdelar.

Jurist- 16
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En sådan är att det ligger på lagstiftaren att skapa stoppregler som passar ihop
med systemet i övrigt. En inte alltid så lätt uppgift. En annan nackdel är att
lagstiftare alltid spelar med de svarta pjäserna i detta schackspel. De skattskyl-
diga ligger alltid ett drag före och kan bygga upp förfarande som sedan ersätts
med andra affärer när stoppregel införs.

Emellertid har de svenska lagstiftarna, liksom i många andra länder, kunnat
återställa terrorbalansen på denna punkt, genom att välta schackbordet över
ända och använda tekniken att då nya stopplagar utfärdas, låta dessa vara
tillämpliga någon tidpunkt före lagstiftningens tillkomst. Genom dylika re-
troaktiva ingripanden, som i många fall sträcts långt bakåt i tiden, har
lagstiftaren haft tid att skriva ut en fungerande lagtext samtidigt som man
förebyggt att det förfarande man önskade stoppa blev alltför frekvent därför att
de skattskyldiga visste att retroaktivitet kunde komma ifråga. Eftersom detta
förfarande med retroaktiva ingripanden blev frekvent skapades stor osäkerhet i
det ekonomiska livet om vilka regler som egentligen gällde. Vad som gällde
idag behövde inte gälla i morgon, och vad som gällde idag behövde inte ens
gälla idag, det kunde komma fram i morgon. Det är ungefär som när den
sjösjuke sade att det är bara tanken på att få dö som håller mig vid liv. Ungefär
på den nivåen låg överlevnadsproblematiken i ett sådant system. För att ta bort
sådana effekter infördes ett förbud mot retroaktiv skattelagstiftning. På denna
punkt har lagstiftaren utvidgat rättsäkerheten på bekostnad av effektiviteten.
En skattskyldig vet numera som regel vilken lagstiftning som kommer att
tillämpas på hans förfarande. Samtidigt har lagstiftaren kvar möjligheten att
införa stoppregler med retroaktiv verkan, under förutsättningen att man gör en
offentlig förvarning i viss form, om att den nya regeln kan komma att
tillämpas med tillbakaverkande kraft.

Då lagstiftaren i Sverige så småningom ansåg att denna teknik med stopp-
regler inte var tillräckligt kraftfull för bekämpandet av skatteflykt, så infördes
efter vissa vånda en generell skatteflyktsklausul i vårt land. Efter att från
början ha haft en begränsad räckvidd skedde en skärpning så att klausulen
numera har en mycket vid omfattning. Och denna klausul som vi numera har,
är av exakta samma slag som ett lagråd enhälligt underkände därför att det var
ett alltför stort ingrepp i rättssäkerheten.

Då jag frågade statsrådet varför det införes skatteflyktsklausul i vårt land, så
svarade han att det var nödvändigt för att upprätthålla en rimlig effektivititet.
Om lagstiftaren inte var nöjd med att den gamla ordningen med särskilda
stopplagar hade han att välja mellan att antingen förmå domstolarna att överge
den tidigare formalistiska tolkningen och i stället tillämpa en mer realistisk
metod, eller också att införa en ny skatteflyktsklausul. Beträffande vad det
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sedan gäller att ge domstolarna en möjlighet att tillämpa lagstiftningen efter
dess grunder men bara till de skattskyldigas nackdel, så är det inte till fördel
för de skattskyldiga. Om däremot domstolarna tillämpar realistisk tolkning
innebär detta att domstolarna tillämpar skattelagarna efter grunderna såväl till
fördel, som till nackdel för de skattskyldiga. Om detta kan jag säga att realitisk
tolkning är att föredra framför en klausul av rättsäkerhetsskäl.

För en enskild skattskyldig kan det vara mycket stort avbräck ifall man
tillämpar skattelagarna efter formen, och han uppnår inte avsett beskattnings-
resultat. Det kan vara sken av konkurs och lyx för honom. Medan däremot
fiscus skattebortfall i de fall, det är frågan om att tillämpa lagen efter
grunderna, även till förmån för skattskyldiga rimligtvis bör vara mycket
begränsad. På den punkten bör man sträva åt samma håll. Som Franklin
utropade då han sparkade igång det amerikanska frihetskriget; «vi måste hänga
ihop annars blir vi hängda ihop.» Att få skattelagarna tillämpade efter
grunderna både till fördel och förmån för den skattskyldige; då skulle både
lagstiftaren och skattskyldiga för en gång skull sträva åt samma håll.

Det hade varit bättre om den svenska lagstiftaren i stället för att välja en
skatteflyktsklausul försökt att få till stånd en realistisk tolkning vid skatte-
domstolarna, för att den vägen stoppa den skatteflykt som man anser sig böra
åtkomma. Här uppkommer då problem, eftersom domstolarna hittills har
tillämpat en annan tolkning och i så fall måste praxisändring ske. Om någon
sådan inte kommer till stånd återstår i så fall bara möjligheten att lagstiftaren
skriver en generell tolkningsnorm och att domstolarna kan tillämpa skattelagen
efter grunderna såväl till fördel som till nackdel för de skatteskyldiga. På så
sätt uppnår man samma situation som i länder där domstolarna själva tillämpar
en realistisk tolkning. Ett sådant förfarande innebär att man i stället för det
gamla systemet med stopplagar, drar gränsen mellan tillåtet och otillåtet
förfarande genom praxisbildning. Jämfört med alternativet att tillämpa stopp-
lagar, får man då här två negativa effekter och gränsen mellan tillåtet och
otillåtet blir i praxis oklar. Vidare medför praxisändringar retroaktiva effekter
för skattskyldiga, eftersom praxisändring gäller alla och kan träffa färre som är
ingångna före ändringen. Om man nu i stället tillämpar en lagstiftning genom
särskilda övergångsbestämmelser kan man komma tillrätta med denna typ av
problem.

Mycket talar således för att tekniken med särskilda stopplagstiftningar
fortfarande bör finnas ur skattsäkerhetssynpunkt. Att införa en skatteflykts-
klausul som komplement kan vara en nödlösning som kanske måste godtas om
den är av begränsad räckvidd och fångar upp bara ett fåtal fall som man eljest
inte skulle kunna komma åt på andra sätt.
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Vidare kan man kanske också lösa problemen genom alternativ i lagstift-
ningen, dvs alternativa skattesystem, en mera osårbar beskattning med scha-
blonartade regler men i så fall med i regel minskade möjligheter till kring-
gåendeförfärande. Även en väsentlig sänkning av skattetrycket i den nuvaran-
de beskattningen medför samma effekt. Emellertid är det knappast sannolikt
att man i något nordiskt land inom överskådlig tid kommer att i väsentlig mån
sänka det totala skattetrycket. Kanske kan man från Sverige till övriga Norden
exportera den svenska modellen med en inkomstskatt, en utgiftsskatt, en
mervärdesskatt, skatt på vinst, en skatt på skatt, samtliga med lågt eller
moderat tryck inom respektive skatt, och genom en sådan modell minska
behovet av bekämpande av skattekringgående.

För den saken är självklar, att de skattskyldiga kommer aldrig att fortsätta
tillämpa den helige Augustinus, inte fullt så heliga aftonbön: Herre, ge mig
kyskhet, dock inte ännu!

Innieder, professor dr. jur. MAGNUS AARBAKKE, Norge:

Jeg tar som utgangspunkt at forsamlingen har studert Nils Mattssons referat,
og mitt innlegg vil stort sett ha form av kommentarer til enkelte synspunkter i
dette.

Jeg begynner med selve omgåelsesproblemet som Nils Mattsson har gitt en
karakteristikk av i sitt referat. - For det første vil jeg til dette fremheve at
karakteristikken omgåelse alltid knytter an til kontraktsforhold eller til beslek-
tede rettsforhold. Det er altså her ikke tale om å bedømme faktiske økono-
miske handlinger eller forhold, men om å bedømme rettslige former slik disse
er brukt, særlig da privatrettslige former.

For det andre vil jeg påpeke - litt i motsetning til Nils Mattsson - at
omgåelse av skattelover ikke dreier seg om omgåelse av forbud eller påbud i
lovgivningen. Omgåelse av skattelover har mer form av krav eller påstander
fremsatt overfor skattemyndigheter og domstoler, basert på visse rettsforhold.
Kravene eller anførslene kan dreie seg om frihet for skatteplikt med den
begrunnelse at man er utenfor de alminnelige vilkår for slik plikt. Kravene kan
dreie seg om skattefrihet fordi man faller inn under en unntaksregel. Kravene
kan dreie seg om avsetningsrett, frådragsrett for utgifter og tap m.m. Det er
altså ikke selve rettsforholdet som er gjenstand for bedømmelse idet det er
skattyterens krav og anførsler basert på de privatrettslige transaksjoner som er
gjenstand for vurdering.
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For det tredje vil jeg reise spørsmål om det er fruktbart slik Nils Mattson
gjør, å forankre omgåelsesproblemet i det han kailer de effekter som ikke er
tilsiktet eller tatt i betraktning av lovgiveren. Man kan etter mitt skjønn neppe
operere med en forutsetning om at lovgiveren skal ha overveiet alle effekter av
en skattelov. Etter mitt skjønn har det mer for seg å knytte omgåelsesdisku-
sjonen til et rimelighetskriterium. Omgåelse kan sies å foreligge når det
fremsettes krav eller anførsler for skattemyndigheter eller domstoler som
fremtrer som urimelige ut fra den aktuelle lovgivning og ut fra den konkrete
situasjon.

For det fjerde vil jeg påpeke at begrepet omgåelse oftere brukes om en
problemstilling enn om et standpunkt til et rettsspørsmål. Med det mener jeg at
man ofte støter på praktiske tilfeller hvor man reagerer umiddelbart, og sier
dette må være en omgåelse eller et omgåelsesforsøk. Når man har gransket
faktum og rettskildene nærmere, så kan man svært ofte komme frem til en
løsning på et nokså ukontroversielt grunnlag, ved å følge alminnelige regler
om bevisbedømmelse og rettsanvendelse, og hvor omgåelsesproblematikken
sky ves mer i bakgrunnen.

Etter disse innledningsbemerkningene vil jeg så gå over til de to aspekter
ved omgåelsesproblemet.

Jeg ser da først på problemer som dukker opp i tilknytning til lovgivningen.
Det er en utbredt oppfatning at beskatning bør baseres på faktiske økonomiske
handlinger og faktiske økonomiske forhold. Og det har vært nedlagt et
betydelig arbeid på å utvikle begreper som kan fange de økonomiske realitet-
ene, og knytte rettsvirkningene direkte til disse gjennom lovgivning. Likevel
må vi vel si at skattelovgivningens terminologi til dels henter sine begreper fra
privatrettens begrepsverden. Og iallfall brukes privatrettslige begreper i stor
utstrekning når man analyserer skattespørsmål nærmere i rettsanvendelsen.
Denne resepsjon av privatrettens begreper er etter mitt skjønn lite heldig, og
den er forklaringen på at mye av dette vi kaller omgåelsesproblemer dukker
opp i praksis. Privatrettens begreper er jo utviklet for å uttrykke normer eller
normsett, ikke faktiske handlinger og ikke faktiske forhold. Man sier derfor at
de etablerer former mer enn realiteter. Skattyteren vil, hvis man bruker dette
begrepsapparatet, basere sine krav og sine anførsler i skattemessig sammen-
heng, på disse formene. Når disse da ikke tilsvarer faktiske økonomiske
handlinger eller forhold, får man dette spenningsfeltet som reiser spørsmålet
om omgåelse. Problemet om omgåelse vil derfor måtte bestå sålenge lovgiv-
ningens begrepsapparat ikke klart er rettet mot økonomiske forhold, men
stadig knytter an til privatrettens begrepsverden.

Hvis man da skal håndtere omgåelsesproblemet gjennom lovgivning, så fins
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det en rekke metoder som kan brukes, og som er nevnt både i Nils Mattssons
referat og i Anders Hagstedts innlegg.

Man kan kjempe mot omgåelse ved å gjøre lovgivningen detaljert og
spesifisert, man kan bygge opp delegasjoner og fullmaktslovgivning, og fylle
ut de alminnelige bestemmelsene ved forskrifter gjennom flere ledd. Et lite
blikk på f.eks. det amerikanske skattesystem burde få enhver her i Norden til å
si nei til en slik utvikling som kanskje er drevet langt nok også hos oss.

Et annet mulig virkemiddel som kan brukes er å arbeide med mer almene og
med mer ubestemte begreper i lovgivningen. Dette vil skape usikkerhet,
iallfall for en tid, og man kan si at slike begreper iallfall er upraktiske i en
administrativ beslutningsprosess som beskatningen jo primært er.

Et tredje virkemiddel er å «forlenge» de alminnelige bestemmelsene med
generalklausuler slik det er gjort i Finland og i Sverige, og som også er kjent i
Norge, men med mer begrensede anvendelsesområder. En klassiker hos oss er
jo bestemmelsen om såkalt selgende gruppe, som norske jurister har hygget
seg med i 60 år, og som nå er gitt ny form, slik at vi kan fortsette i nye 60 år.
Slik bruk av generalklausuler er forøvrig vel kjent i rettssytemet ellers. Jeg
minner her om den nye generalklausulen i avtalelovens § 36, som egentlig
reiser en debatt også parallell til den vi her fører.

Et fjerde virkemiddel som man kan bruke i lovgivningen, er å la skatteplik-
ten være mer omfattende enn det som saklig sett er ønskelig, men så innføre
adgang til dispensasjoner i de enkelte tilfelle. Slike systemer er også brukt i de
nordiske land; de har sine fortrinn, men de har også sine ulemper som jeg her
ikke skal gå nærmere inn på.

Et femte virkemiddel lovgiveren kan bruke, er tilbakevirkende lovbestem-
melser. Selv etter norske rett som i Grunnlovens § 97 har et uttrykkelig
forfatningsmessig forbud mot tilbakevirkende lover, ansees en slik tilbakevirk-
ning forfatningsmessig i en viss utstrekning. Og ved den vurdering som
domstolene der har lagt opp til, er momentet omgåelse et skjønnsmoment, som
går inn i vurderingen av om tilbakevirkningen er akseptabel i det enkelte
tilfelle.

Vi kan altså si at lovgiveren har til disposisjon et sett av virkemidler, som
disse jeg har nevnt og flere. Alle disse har vært brukt, og vi må regne med at
alle disse må kunne brukes også i fremtiden. Valget mellom dem blir et
praktisk, men også et politisk spørsmål.

Enten lovgivningen er utformet så eller så, så vil nok omgåelsestendensene
alltid melde seg også som et rettsanvendelsesproblem, både for skattemyndig-
hetene og for domstolene. Når dette rettsanvendelsesproblem skal presiseres,
så har jeg på et par punkter et litt annet syn enn det Nils Mattsson har gitt
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uttrykk for i sitt referat.
Etter mitt skjønn kan man ikke si så kategorisk som Nils Mattsson, slik jeg

leser ham, har gjort, at omgåelsesspørsmålet først melder seg når rettsfakta er
klarlagt. I atskillig utstrekning dreier omgåelsesspørsmålet i retsanvendelsen
seg nettopp om hvordan rettsfakta skal bestemmes i det enkelte tilfelle ut fra
det foreliggende bevismateriale. Dette henger sammen med det jeg har nevnt
foran, at rettsfakta er angitt med betegnelser fra privatrettens terminologi, og
at privatrettslige rettsforhold er gjort til rettsfakta for de skattemessige virk-
ninger. Man kommer derfor inn på et område hvor fastleggelsen av rettsfakta
ikke er en ren bevisbedømmelse, men også en slags prejudisiell anvendelse av
privatrettslige og andre normer. Jeg kal utdype dette litt nærmere.

Som nevnt i Nils Mattssons referat, hersker det bred enighet om at
skattemyndighetene kan anvende proformaregelen. På dette grunnlag kan de
anta at anførte rettsforhold er ugyldige eller ikke eksisterende, og på dette
grunnlag kan de anta at et rettsforhold eksisterer med et annet innhold enn det
som er anført fra skattyterens side.

Som også nevnt i Nils Mattssons referat, hersker det videre enighet om at
skattemyndigheter og domstoler er kompetente til å bestemme den nærmere
karakteristikk av et gitt rettsforhold. Selv om skattyteren hevder at rettsforhol-
det er en leiekontrakt, så er skattemyndigheter og domstoler kompetente til å
bestemme at rettsforholdet er et kjøp eller et selskapsforhold, eller en annen
type rettsforhold. Når skattemyndighetene og domstolene skal foreta denne
karakteristikken, er det ofte nødvendig å gå inn i det konkrete rettsforhold, og
gjennom tolkning og utfylling av dette, fastlegge det konkrete innholdet
nærmere. Ikke sjelden har man løst selve omgåelsesproblemet når man har
vært igjennom denne prosessen og funnet frem til den riktige karakteristikk av
rettsforholdet.

En tredje tilfeliegruppe som man også diskuterer i denne sammenheng, er
det man kailer de gjenstandsløse eller tomme rettsforhold. Dette er rettsforhold
som privatrettslig i og for seg er gyldige og bindende, men de har ingen
gjenstand i det virkelige liv. De har ingen referanse, de normerer ingen
handling eller unnlatelse fra partenes side. De står der som en tom form. Det
hersker iallfall for norsk rett enighet om at slike tomme rettsforhold ikke kan
legges til grunn for krav overfor skattemyndighetene.

En fjerde tilfellegruppe som nok er atskillig mer kontroversiell, er der hvor
skattyteren har kunnet velge mellom to veier. Han har kunnet velge mellom
flere rettslige former frem til et bestemt mål, og han har valgt den form som
gir minst beskatning. Her er utgangspunktet at beskatningen må baseres på den
form som er valgt, det foreligger normalt ikke noe omgåelsesproblem i det
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hele tatt. Men i visse tilfelle blir dette veivalget gjort på en såpass kunstig og
merkverdig måte, at man reagerer med en urimelighetsvurdering: «Dette kan
umulig gå!» Her er man kommet til tilfelle hvor omgåelsesproblemet etter mitt
skjønn er et rent lovtolkningsproblem, fordi det konkrete rettsforholdet er
fastlagt.

Når man slik kommer til det egentlige lovtolkningsproblemet, dreier om-
gåelsesspørsmålet seg dels om premiss valg, dels om premiss vekt. Spørsmålet
er om urimeligheten i skattyterens krav eller anførsler, kan tillegges betydning
som tolkningsmoment, og i tilfelle hvilken betydning det kan tillegges overfor
lovbestemmelsens ordlyd og andre tolkningsdata. Etter mitt skjønn bør drøftel-
sen her ta utgangspunkt i den alminnelige rettskildelære selvsagt med åpent
blikk for at denne kan trenge nyansering fra det ene rettsområde til det andre.
Det er da klart, iallfall for norsk retts vedkommende, at den alminnelige
rettskildelære som er etablert ved domstolene, den åpner adgang til å legge
vekt på vurderinger i rettsanvendeisen. Rimelighet og urimelighet ved fore-
løpige tolkningsresultater er momenter eller argumenter som kan tillegges
vekt, og som kan begrunne et annet endelig tolkningsresultat enn det foreløpi-
ge. Hva tolkningsresultatet da skal bli, det beror på en avveining, hvor man
må sette urimeligheten opp mot andre aktuelle rettskilder, i første rekke de
aktuelle lovbestemmelsenes ordlyd. I mange tilfelle må ordlyden slå igjennom
når den gir en klar dekning av tilfellet. For eksempel når skatteloven sier at et
aksjeselskap er et skattesubjekt, så har den løst problemet med enmannsaksje-
selskapet som skattesubjekt, fordi lovens tekst er klinkende klar. Men i mange
tilfelle er ikke lovteksten så treffende som i det nevnte tilfelle. Man kommer
inn i en grensesone, og i slike tilfelle vil rimelighetsvurderingen måtte slå
igjennom i mange situasjoner.

Spørsmålet er så om det er grunn til å kritisere dette, om det er grunn til å
arbeide med en annen rettskildelære på skatterettens område enn den man
finner i rettssystemet ellers. I norsk rettspraksis har domstolene sagt nei til
dette. De har stort sett fulgt de samme prinsipper i skatteretten som de følger i
rettssystemet ellers. Det kan jo henge sammen med at i Norge behandles
skattespørsmålene for de alminnelige domstoler, ikke for spesielle forvalt-
ningsdomstoler som i Øst-Norden. Vi har en lang rekke eksempler på at
domstolene har stadfestet skattemyndighetenes avgjørelser, når disse har for-
kastet urimelige krav og anførsler fra skattyternes side.

Etter mitt skjønn er det ingen grunn til å kritisere dette, tvert imot. Jeg kan
ikke se at den alminnelige rettskildelære virker uheldig på skatterettens
område, enten man vurderer praksis slik eller slik.

Når man skal vurdere rettssystemet samlet, lovgivning og rettsanvendelse,
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så står det for meg for tålelig klart at spørsmålet ikke er om man skal håndtere
omgåelsen ved lovgivning eller ved rettsanvendelse. Det må bli et tale om et
både-og. Man må som i dag søke å forebygge og motarbeide omgåelsesten-
densene gjennom presis utforming av lovgivningen. Men samtidig må det være
plass for at rettsanvendelsen kan fange opp de tilfelle som lovgiveren ikke har
klart å dekke ved sine regler.

Debattleder, professor, jur. dr. NILS MATTSSON, Sverige:

Jag tackar både Anders Hagstedt och Magnus Aarbakke för intressanta
anföranden.

Ämnet är kringgåendeproblemet i skatterätten. Kritikerer menar att det inte
finns något problem med kringgående och att problemen uppkommer först
genom allmänna bestämmelser om skatteflykt. Jag tycker den frågan är värd
att diskutera. Men samtidigt menar många att det finns ett problem med
kringgående. För dem gäller frågan: på vilket sätt skall man komma till rätta
med kringgående? Olika metoder har diskuterats i grupperna. Jag föreslår att
dessa metoder, fördelar och nackdelar, blir föremål för diskussion.

Jag lämnar ordet fritt. Låt oss börja med den inledende frågan: Är kring-
gående ett problem?

Advokat CLAES SÖDERSTRÖM, Sverige:

I vår grupp konstaterade vi att det tredje ämnet om hur skatteflykt bör
angripas lämpligen kunde föregås av spörsmålet om det överhuvudtaget
förekom någonting som kunde betecknas som skatteflykt. Vi konstaterade att
det för den som intar en positivistisk inställning inte existerar något som kan
betecknas som skatteflykt. Det föreföll emellertid som om de flesta var inne på
den tanken att ett långtgående utnyttjande av reglerna till fördel för den
skattskyldige på ett från lagstiftaren oförutsett sätt innefattande skatteflykt.
Detta var inledningen till vår senare behandling av ämnet och huvuddelen av
vår diskussion om punkten tre, berörde i själva verket olika tänkta metoder för
att angripa skatteflykt.



250 Lars Hjerner

Professor jur. dr. LARS HJERNER, Sverige:

Det gör mig ingenting att komma hit och lyssna. Eftersom ingen säger något
som provocerar mig så måste i stället jag säga några ord. Jag menar att
kringgåendet är ett rättspolitiskt problem, men det är inget rättstillämpnings
problem. Här skulle jag egentligen bara vilja använda tillfället att reagera mot
något vad Nils Mattsson har sagt i inledningen, på det sätt du definierar
problemet, och som jag ogillar.

Det står här att kringgående innebär, att då den skattskyldige med rättshand-
lingar, som är civilrättsligt giltiga utnyttjar regler i skattelagstiftningen och
därvid når effekter som inte varit avsedda av lagstiftaren, så är detta otillåtet.
Det tycker jag är ett anemistiskt betraktelsesätt, ungefär som när vilden
föreställer sig att allting i omgivningen kan personifieras i gudar och personer
och som liknar mänskligt uppträdande. Här personifierar du så att säga en
mycket specifik process i lagstiftningsprocessen till en bestämd person. Du är
inte den enda som gör det. Det är ett väldigt vanligt argumentationssätt, att
säga att lagstiftaren har inte avsett det eller det.

Lagstiftaren han avser inte någonting. I lagstiftningsprocessen finns det en
rad involverade personer, och en var av dem har förmodligen någon uppfatt-
ning. Kanske t.o.m. de folkvalda som trycker på sina knappar kan ha någon
uppfattning, men det är i allmänhet irrelevant vad personerna som är involve-
rade i lagstiftningsprocessen tycker. Vad som däremot är relevant, det är en
sammanställning utav de olika aktstycken yttranden m.m. som förekommer i
lagstiftningsprocessen och som man använder för tolkning av lagen och inte
lagstiftarens mening. Vad jag skulle vilja ersätta i den här definitionen med
vad lagstiftaren avsett, det är att skattereglerna utnyttjas på ett sätt som ogillas
av lagstiftarna eller av de som besitter lagstiftningsapparaten. Det är, s.a.s. en
bedömning «ex post» och inte någon bedöming «ex ante», dvs vad lagstiftaren
avser med den skattelagstiftning som han är i färd med att göra.

Jag vill också ta upp en annan punkt, kanske en perifier punkt, men som
inte är så betydelseslös. Jag har här myntat två uttryck: den formalistiska
tolkningsprincipen och den realistiska. Åt den realistiska tolkningsprincipen
måste vi ge ett plusvärde i att vara realistisk och riktig. Jurister som använder
den är kloka och förståndiga människor. Formalisterna är krubbitare som man
inte skall bry sig om. Man kan kanske också säga att varför är de som håller
sig till fakta, de som håller sig till vad parterna har gjort, de som håller sig till
vad som står i lagen, varför är de inte realister? Varför är de formalister?
Varför är de som sitter och hittar på saker, som låter sin fantasi spela, som
uppfinner generalklausuler, där det inte finns, eller tillämpas lagtolkningsprinci-
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per som tidigare inte varit vedertagna, varför är de realister? De skapar ju i
sin fantasi, utan underlag i verkligheten det som formalisterna sysslar med. Jag
skulle hellre vilja ha ett uttryck som; en restriktiv och en extensiv tolknings-
metod, men jag skulle inte vilja ge något plusvärde åt den realistiska lagtolk-
ningsprincipen.

Debattleder, professor, jur. dr. NILS MATTSSON, Sverige:

Om man menar att det finns problem med kringgående, uppkommer frågan
på vilket sätt man skall ingripa. Vid val av metod är det nödvändigt att beakta
olika skyddsintressen som finns. Många talar om förutsebarhet, effektivitet
och rättvisa. Vad finns det för skyddsintressen som är värda att diskutera i
sammanhanget? Vad är det man skall tänka på när ingripanden sker, antingen
genom lagstiftning eller genom domstol?

Professor jur. dr. JACOB SUNDBERG, Sverige:

Låt mig här ta upp några grundläggande frågor.
Först vill jag erinra om hur den nordiska civilrätten har växt fram. Den

karakteriseras - om man ser saken historiskt - av sin dispositiva karaktär. Den
växte nämligen fram mot slutet av 1800-talet omkring partsviljan som det
rättsskapande momentet. Denna partsvilja sökte man sedan bygga ut med hjälp
av väluttänkta rättsregler (s.k. naturalia negotii). Detta är det centrala i den
nordiska civilrätten, och den har nästan genomgående den karaktären. Dessa
rättsregler var allesamman dispositiva. Om partsviljan ville avstå från att bruka
dem och gå en annan väg än den civillagen erbjöd, då skulle det finnas
möjlighet till det. På den sakrättsliga sidan fanns det ett antal stoppregler, men
i huvudsak, på den obligationsrättsliga sidan, hade reglerna ifrågavarande
dispositiva karaktär.

I detta har sedermera inkommit en gökunge. Denna gökunge är skattetän-
kandet. Från början var skattetänkandet som sådant försumbart. Skatterna hade
icke tillräcklig höjd för att påkalla någon större hänsyn. Men under den
socialistiska epoken, särskilt efter andra världskriget, har skatte tänkandet blivit
det dominerande tänkesättet och det påverkar alltså partsviljan. Parts viljan
läggs upp på visst sätt därför att man inser att skattekonsekvenserna kan bli
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desaströsa om man s.a.s. inte tänker noga efter före -just på skattesidan.
Då märker man att partsviljan får effekter - eller man föreställer sig

åtminstone att partsviljan får effekter - på statsinkomsterna, eller åtminstone
på skattesystemet. Då uppkommer frågan: Vad göra åt detta, om man nu skall
göra någonting alls? Då infinner sig det här s.k. kringgåendeproblemet eller
riktigare missbruksproblemet för jag tror det speglar ett bättre sätt att angripa
det. Säger man «missbruk» blir det nämligen omedelbart klart att vad man
talar om är «öppna rekvisit», rekvisit som återknyter till en allmänfilosofisk
inställning till åtskilliga delar av samhällslivet.

Huruvida det här problemet verkligen har någon återverkan på statsinkoms-
terna, ja det har jag aldrig sett några trovärdiga siffor på, allenast påståenden
bottnande i ren spekulation. Det vore naturligtvis i och för sig mycket bra att
få fram siffror på detta, men sådana har jag som sagt aldrig sett. Vad som
däremot klart föreligger här, det är störningar i det civilrättsliga systemet. De
störningarna kan man identifiera med en enklare apparat än som fordras för att
få fram resultaten på den rent ekonomiska sidan. Vad man får fram här via de
lösningar på missbruksproblemet som man velat försöka, det år dubbla system.
Man får alltså en skatterättslig bedömning och man får en annan civilrättslig
bedömning. I allmänhet - framför allt i den skatterättsliga diskussionen -
stannar man på denna punkt. På den sidan ägnar man sig blott åt sin
skatterättsliga bedömning och sedan finner man saken klar: man går icke
vidare. Men att angripa det på det viset, det är en otillräcklig metodik därför
att problemet ligger mycket djupare.

Låt oss konstatera utan vidare att det är dumt med dubbla system som
sådant. För att folk skall kunna arbeta med sin parts vilja fordras att det är ett
genomtänkt system. Man måste därför försöka förena de två systemen till ett
enda system.

Det första sättet att försöka förena systemen bygger på den enkla tekniken
med en förutsättningsklausul, d.v.s. man kopplar de civilrättsliga avtalen till
de skatterättsliga konsekvenserna med hjälp av en klausul som säger ungefär
så: Nu är det förutsatt att de skatterättsliga konsekvenserna kommer att vara si
och så, och om detta är fel, då är hela transaktionen ogiltig ab initio. Nåväl,
detta är ett sätt att angripa problemet och det förvånar mig ibland att det inte
utnyttjas mera. Men kanske det beror på att man icke tagit fram standard-
klausuler med detta innehåll?

Det andra sättet att angripa de dubbla systemen, det är att låta lagstiftaren
(eller rättare sagt den byråkrati - lagkoncipisterna - som tar fram underlaget
som riksdagen får ta ställning till genom att trycka på knapparna) själv gå in på
de civilrättsliga konsekvenserna i dessa sammanhang, och icke blott stanna vid
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det här enkla skatterättsliga simplistiska bedömandet. Lagstiftaren får gå in
och tala om vilka effekter som skall följa i andra och tredje led i avtalskedjorna
och kanske framför allt när det dras in ytterligare parter i avtalsförhållandet.
Man åtnöjs sålunda inte med att tala om taxering av fingerade kontrakt o. dyl.
utan konsekvensbedömningen måste alltså tas in redan i lagstiftningsärendet, i
lagstiftningsapparaten.

Huruvida detta är omöjligt av några tekniska skäl vet jag inte. Men
slutsatserna förefaller mig i vart fall vara klara och ofrånkomliga: Antingen
förutsätts det avtalsklausuler, eller också en ordentlig lagstiftningsutredning.
- Möjligen kan man tänka sig en tredje lösning. Det kan ju finnas den
situationen att partsviljan säger: Jo, vi vet ett avtalet kommer att få de här
skatterättsliga konsekvenserna och byråkraterna kommer aldrig att fatta det här
som vi har tänkt, men de konsekvenserna är inte så allvarliga, så vi tar dem
och behåller den civilrättsliga uppläggning som vi har tänkt oss. Med denna
tredje lösning har man sålunda gått ett steg vidare och överlåter åt parterna att
stoppa in en sådan här förutsättningsklausul om de vill. De kan underlåta att
stoppa in den i avtalet om de inte vill. De får då visserligen den här dubbla
konstruktionen, men då kan man i alla fall säga att parterna har i detta fall
själva gett sig in i det hela på egen hand och de har då rimligen själva bedömt
var de skulle hamna.

Universitetsstipendiat lic. jur. OLE GJEMS-ONSTAD, Norge:

At omgåelse typisk drøftes som et inntektsskatterettslig problem, skyldes
nok at man særlig ved denne skatteformen har lagt vekt på kravene til likhet og
rettferdighet. Går vi til merverdiavgiftslovgivningen som kan dreie seg om
tilsvarende meget betydelige beløp, har vi der tradisjonelt vært langt mer
villige til å akseptere tekniske og firkantede regler.

Ved diskusjonen av generalklausuler vs. spesiallovgivning, kan det vel trygt
fastslås at man ihvertfall ikke kommer utenom en del spesiallovgivning. Et
typisk eksempel fra norsk rett er selgende gruppe bestemmelsene i sktl. § 54
annet ledd som ble nevnt av Aarbakke. Historisk var det her særlig diskutert -
og åpent - om og hvor langt domstolene kunne skjære gjennom uten særlig
lovhjemmel. Men ved et slikt spesialtilfelle er det naturlig at lovgiveren må
inn for å gi mer tekniske regler om hvordan dette skal behandles. I Norge har
vi her sett en veksling mellom først lovgiverens initiativ i 1921, så domstol-
enes utmeisling av temmelig kompliserte og til dels motstridende regler - og
så lovgiverens opprydding ved nye regler i 1983.
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Ved valget mellom realistiske tolkningsmetoder og en lovfestet generalklau-
sul, tror jeg at vi fra norsk side er godt fornøyd med utviklingen av en
lojalitetsstandard gjennom rettspraksis. Imidlertid er det ikke uten videre lett å
se at dette i seg selv gir grunnlag for å ta avstand fra den svenske generalklau-
sul. Det er forskjellige rettstradisjoner som har ført til ulike løsninger. Den
svenske generalklausulen må vel best forstås som et direktiv til domstolene om
å slå inn på en annen vei. Og et slikt påbud har ikke vært nødvendig i Norge.

Den norske løsning gir en svært klar fordel av mer almen karakter jeg gjerne
vil fremheve. Selv om skattelovgivningen selvsagt er sterkt politisk, har
Høyesteretts gjennomskjæring et visst apolitisk preg. Tilsidesettelsen av den
skattepliktiges disposisjoner forankres i mer almene rettferdighetshensyn og
tolkningsprinsipper. - I Sverige har debatten rundt generalklausulen vært
meget politisk. Det er typisk at sosisaldemokratene har gjort et poeng av å
skjerpe regelen slik de gjorde da de igjen kom i regjeringsposisjon. - Jeg tror
det er lite tvilsomt at en almenpolitisk begrunnelse for gjennomskjæring er å
føretrekke fremfor en mer partipolitisk. Og det første er gjerne resultatet av at
det er domstolene som leder an.

Det kan også være en annen hake ved lovfestede generalklausuler. Dette
illustreres av Sture Bergström i en artikkel i Skatterett nr. 3 1984 hvor han
sammenligner den svenske generalklausulen med den norske rettstilstanden.
Den svenske generalklausulen krever bl.a. at transaksjonen bare kan tilside-
settes dersom den medfører en fordel for den skattepliktige seiv. Dermed
mener Bergström at utfallet i den norske Smestad-dommen i Rt. 1978 s. 60
ville blitt et annet for svensk rett. I denne saken forsøkte som kjent en far å
unngå beskatning ved først å seige en eiendom til sine barn mot utsatt betaling
- og dermed utsatt beskatning. Barna solgte eiendommen umiddelbart videre
mot kontant oppgjør. For en norsk vurdering virker det nokså fremmed at man
ikke her skulle kunne skjære gjennom. Og jeg tror denne forskjellen under-
streker at det kan være heldigere med en verdiforankret lojalitetsstandard
utviklet i praksis som tillåter et visst skjønn, fremfor en tilsynelatende nokså
firkantet lovfestet generalklausul.

I vår arbeidsgruppe nevnte byrettsdommer Gusgaard at omgåelsesproblemet
ikke er spesifikt for skatteretten. Overalt i rettssystemet støter man på det
fenomen at reglene utnyttes, og forsøkes omgått. Det er på et vis riktig. Men
jeg tror også at problemet aksentueres betydelig i skatteretten fordi man her
står overfor en helt annen almen «tilpasning» til reglene enn ellers. Billedlig
talt er skatteretten et rettsområde hvor svært mange forsøker å komme seg
frem via det å gå i grøften, å utnytte grensene, mens man i andre regelsett ikke
sjelden har den største fordel av å holde seg til den sikre og brede lande vei.
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Jeg vil nevne en siste interessant utvikling. Ett er spørsmålet om hvilke
skatteregler som kan nyttes for å hindre omgåelse av skattelovgivningen. I de
nordiske land har vi de senere år innført mer omfattende «gjennomskjærings-
regler» i avtaleretten, i form av en generalklausul i avtaleloven § 36 som gir
hjemmel for å lempe avtaler der disse er urimelige. I de svenske forarbeider
ble det fremhevet at generalklausulen i avtaleloven § 36 måtte kunne brukes til
å kjenne ugyldig avtalevilkår som tar sikte på å omgå skattereglene eller
villede skattemyndighetene. Dette standpunkt har senere fått tilslutning i
teorien. Den samme løsning må antas for norsk rett, selv om bestemmelsen i
avtaleloven § 36 er noe anderledes utformet hos oss. Dette viser hvordan
privatretten kan samvirke med skatterettslige betraktninger i å motvirke om-
gåelsesdisposisjoner. Imidlertid synes jeg det er et åpent og vanskelig spørsmål
hvor langt man bør gå i å utvikle slike privatrettslige sanksjoner overfor
omgåelse av et offentligrettslig regelsett som skattelovgivning.

Førstelektor dr. jur. FREDERIK ZIMMER, Norge:

Møtelederen spurte hvilke hensyn som ligger bak når man diskuterer
«kringgående». Det hensyn som oftest nevnes, er jo hensynet til forutberegne-
lighet. Alle er vel enige om at det er et viktig hensyn, men jeg vil gjerne si at
det er farer forbundet med å drive dette hensynet for langt, at hensynet gjør
seg gjeldende med ulik styrke på ulike områder, og at man da ved rettsanven-
delsen må avveie hensynet til forutberegnelighet mot andre hensyn. Forholdet
er jo nemlig at hvis man driver hensynet til forutberegnelighet for langt, så
fører det i neste omgang gjerne til mottiltak fra lovgivers side. Flere slike ble
nevnt av innlederne. Det kan lede til at man innfører bestemmelser som rekker
for langt, og som derfor må suppleres med dispensasjonsregler. Det kan føre
til tilbake virkende skattelovgivning, i den grad det er lovlig etter konstitu-
sjonen. Og ikke minst vil det føre til en punktlovgivning, og det vil i sin tur
føre til at regelvilnisset vokser i en slik grad, at nettopp forutberegneligheten
svekkes. Så disse mottiltakene, som erfaringsmessig vil bli satt inn, vil faktisk
få den paradoksale effekt at forutberegneligheten svekkes. Det synes jeg er et
argument som taler for at man nok må legge atskillig vekt på forutberegnelig-
het, men samtidig ha disse motargumentene, som nærmest ligger i sakens
natur, for øyet.



256 Claes Söderström

Advokat CLAES SÖDERSTRÖM, Sverige:

I vår grupp tog Erik Eklund upp - med anknytning till vad Zimmer sade -
förutberäkneligheten och betonade att det i affärsvärlden numera ofta inträffar
att affärer överhuvudtaget inte kommer till stånd, affärer som ur samhällelig
synpunkt är önskvärda. Skälet är att det inte sällan är omöjligt att få grepp om
de skatterättsliga effekterna av ett visst avtal eller av en viss uppläggning; med
uppläggning menar jag då inte just att det rör sig om något som är konstlat
eller specifikt på något sätt.

Regeringsrådet JÖRAN MUELLER, Sverige:

En grundläggande förutsättning för att rättssäkerheten skall kunna tryggas
vid tillämpning av skattelagstiftningen är att skattelagarna är så utformade att
tillämpningen i det enskilda fallet kan förutses. Detta krav på förutsebarhet
bärs också upp av det faktum att det är staten, lagstiftaren, som kräver skatt av
de enskilda. Då bör som grundvillkor gälla dels att staten vet vad den begär av
de enskilda, dels att de enskilda kan förstå vad som begärs av dem. Ty vän-
visar erfarenheten att det inte är möjligt att utforma skattelagstiftningen så att
kravet på förutsebarhet i varje konkret situation är uppfyllt. Skälen härtill är
flera. Ett är att verkligheten är mera fantastisk än vad lagstifaren kan föreställa
sig. Ett annat skäl är att varje ny skattelag föranleder en stor aktivitet från
många skattskyldigas sida i syfte att slippa betala den nya skatten. Ett tredje
skäl är att näringslivet hela tiden utvecklas. Vidare bör understrykas, att vi
skulle få en oöverskådlig lagtext om vi skulle försöka att skriva en lagtext som
för varje konkret situation anger vilken skatt som skall utgå.

Det är mot denna bakgrund som vi i Sverige har en möjlighet för de
skattskyldiga att få bindande förhandsbesked om hur vissa transaktioner
kommer att beskattas. Utgången av dessa mål blir ofta avgörande för om de
planerade transaktionerna skall genomföras eller ej.

Jag övergår nu till diskussionen om de skilda lagtolkningsmetoder som
tillämpas i fråga om skattelagstiftningen. Det har sagts att den realistiska
lagtolkningsmetoden används i Danmark och Norge, under det att vi i Sverige
skulle tillämpa den formalistiska. Vilken är då skillnaden? I debatten här i dag
har som exempel på realistisk lagtolkningsmetod anförts att, om någon
rubricerat ett avtal som leasing-avtal, så finns det ingenting som hindrar
domstolen att konstatera att det i realiteten rörde sig om ett köpeavtal och att
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bestämma skatten i enlighet därmed. Om detta är innebörden i den realistiska
lagtolkningsmetoden, så vill jag för min del hävda att vi i Sverige också
tillämpar en realistisk lagtolkningsmetod. Det är inte främmande för svenska
domstolar att låta vad som faktiskt förekommit ligga till grund för bestämman-
de av skatter. Vad en rättshandling kallats blir alltså inte avgörande. Men det
finns ett problem i detta sammanhang för domarna och det är att det i
skattemålen endast mycket sällan förebringas tillräcklig utredning för att visa
att åberopade rättshandlingar har en annan innebörd än som följer av beteck-
ningen. Förebringas exempelvis inte tillräckliga skäl för att visa att något som
anges avse leasing är något annat, måste domstolen naturligtvis stanna vid att
konstatera att det här var ett leasingavtal. Därmed kommer också skatten att
bestämmas med utgångspunkt i att det åberopade avtalet var ett leasingavtal.

Kommuneadvokat PER SANDVIK, Norge:

Jeg har lyst til først å rette spørsmålet sett fra lovgivers side: Hvor
omfattende er det hensiktsmessig å skrive en skattelov?

Som vi alle vet er virkeligheten mer komplisert enn lovgiver kan tenke seg.
Selv om lovgiver støtter seg til all verdens eksperter kan ikke alle tilfelle
fanges opp. Det oppstår imidlertid også et problem med de helt enkle
spørsmål. Et eksempel kan her være den norske aksjeskattelov av 1969. Etter
denne er enhver utdeling til aksjonær et aksjeutbytte. Frem til 1976 sto det
ikke noe i loven om hvordan det skattemessig skulle forholdes dersom
selskapet delte ut til aksjonærens barn eller slektninger. I 1976 fikk vi en
lovendring, der dette ble regulert - utdeling til aksjonærens slektninger regnes
som utbytte til aksjonæren. Ved lovendring ble ektefelle ikke nevnt. Kan loven
da fortolkes slik at udeling til aksjonærens ektefelle ikke er aksjeutbytte siden
personer som er i slekt eller i svogerskap med aksjonæren er nevnt, men ikke
ektefellen? Eller skal man si at det er så opplagt at utdeling til ektefelle
rammes at det ikke er nødvendig at det står i loven? Det siste antas å være
riktig etter norsk rett, selv om lovgiveren ikke omtalte forholdet i det hele tatt i
1976.

Denne «mangelfulle» lovgiverpraksis har sammenheng med det norske syn
på omgåelsesproblem. Det som er opplagt tas ikke med i loven. Skatteyteren
får ikke medhold i f.eks. at utdeling fra aksjeselskap til aksjonærs ektefelle er
skattefritt fordi dette tilfelle ikke er nevnt i loven - begrunnelsen er at klare
omgåelsestilfelle rammes uten lovhjemmel.

Jurist - 17
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Ved omfattende transaksjoner vil skatteyteren i praksis alltid bruke advokat.
Forutberegningsproblemet er da lite fra skattyterens side - advokaten må företa
vurderingen, og han vil normalt føle om han er på et felt som er risikofylt
skattemessig sett. For enkle transaksjoner, slik som utdeling av utbytte til
aksjonærs ektefelle, burde den enkelte, uten advokathjelp, kunne finne ut av
ved å lese lovteksten alene. I slike tilfelle får man et forutberegnelighets-
spørsmål med det norske system. Det får man også når man i Norge vil endre
praksis, slik det har skjedd enkelte ganger.

Det er vanskelig å analysere den norske domstolskapte omgåelsesregel. Den
er skapt ved en tradisjon, påvirket av skatterettslig litteratur, skrittvis bygget
opp av domstolene. Systemet har nok svakheter, men jeg er enig med de som
har sagt at vi i Norge ikke bør innføre en lovfestet omgåelsesklausul slik som
den svenske skattefluktsklausulen. Man vil da få et stivere system, og lovgiver
vil alltid ligge på etterskudd. I Sverige har man fått en politisk debatt om
regelen, i Norge har dette vært uten problemer. Jeg har prosedert endel
skattesaker for Oslo kommune og har enkelte ganger fryktet at de politiske
oppfatninger hos høyesterettsdommerne skulle slå ut mot kommunen, men det
har aldri vært tilfelle.

Det er vanskelig å si så mye fornuftig om det norske system. Jeg tror det vil
være mer interessant å høre de svenske erfaringer med skattefluktsklausulen -
om den nye lovregel har endret situasjonen etter at den kom. Det er også en
annen reaksjon jeg gjerne skulle høre - og det er fra de norske advokater som
skal gi råd og hjelp til skattytere. Hvordan ser de på omgåelsesproblemet når
de står overfor en komplisert transaksjon og får spørsmålet om dette holder
eller ikke. De advokater jeg har snakket med har stort sett gitt uttrykk for at
problemet er lite i Norge. Advokatene vet hvor grensen går og hvilke tilfelle
som rammes. Naturligvis vil det være vippetilfelle hvor det er risikofylt å ta
sjanser, men så lenge man vet om risikoen er problemet ikke så stort.

Cand. jur. HENRIK LERCHE, Danmark:

Engang blev Frankrigs tidligere præsident Pompidou spurgt, om skatteom-
gåelse var et problem i Frankrig. Præsidenten svarede kort: «Hvad skyggen er
for mennesket, det er omgåelsen for skattelovgivningen» - så tæt hænger dét
altså sammen.

Vore skatteydere i Norden er i besiddelse af en overordentlig rig fantasi og
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har gerne samtidig en facitliste med henvisning til lovens strikte ordlyd i
baglommen. Positive lovbestemmelser om skatteomgåelse har været nødven-
dige i Sverige og Finland, hvor forvaltningsdomstolene har fortolket skatte-
regler relativt formelt og restriktivt. Dette står i modsætning til Danmark og
Norge, hvor spørgsmålet er henlagt til de ordinære domstole, og hvor disse på
egen hånd i højere grad har anlagt omgåelsessynspukter.

Også i Danmark har spørgsmålet om skatteomgåelse således været fremme,
ligesom der i de seneste år har været fremsat lovforslag udenfor regeringspar-
tierne om indførelse af en skatteomgåelsesregel, som imidlertid ikke er
gennemført i lovgivningen. Retsstillingen i Danmark minder om den i Norge,
hvor man uden en positiv lovregel angriber skatteflugt blandt andet ved hjælp
af principper udviklet fra tidligere enkelttilfælde i praksis. Man kan dog næppe
sige, at der i Danmark er tale om en «ikke lovfæstet omgåelsesnorm» som i
Norge, og enkelte skattejurister benægter, at man kan opstille en almindelig
omgåelsesregel. Fra disses side er det anført, at ugyldighedsgrunde, som f.eks.
proforma, kunne ramme de ikke acceptable tilfælde, hvor dispositioner af de
skattepligtige ikke allerede kunne frakendes skattemæssig gyldighed udfra en
udvidende eller analogisk fortolkning af skattelovgivningen. Der bliver dog så
et ingenmandsland tilbage, hvor omgåelsessynspunkter selvstændigt må bære
ansvaret for, at man frakender dispositioner skattemæssig gyldighed.

Til spørgsmålet om hvordan man skal løse omgåelsesproblemet af legislativ
vej, nævnte professor Magnus Aarbakke i sit indlæg ialt fem, til dels alternative
muligheder. Jeg har sympati for den anden af professor Aarbakkes løsnings-
modeller, hvorefter man gav nogle bredere bestemmelser i skattelovgivningen,
som i videre omfang åbnede muligheder for en formålsfortolkning. Man har
heroverfor fremhævet, at sådanne i modsætning til en specificeret lovgivning
synes at stride imod retssikkerheden. Det er jo velkendt, at hvis vi skal opnå
denne bedst muligt, så er det bedste værktøj, at de lovbestemmelser, som
administrationen og domstolene anvender, også er præcise, udtømmende, og
at de har klare grænser. Men spørgsmålet er her, om man ikke kan drive
hensynet til - med et langt ord - forudsigelighedsrets sikkerheds synspunktet for
vidt, og om faren i virkeligheden er så stor ved at acceptere bredere bestem-
melser.

I samme forbindelse plejer man at indvende, at domstolene ikke bør optræde
som lovstiftere. I Danmark havde vi i sin tid en meget fremtrædende og kendt
højesteretssagfører, som i sine erindringer hævdede, at i Danmark havde ingen
(heldigvis) så lidt respekt for lovens ordlyd som gamle højesteretsdommere.
Heri ligger, overført til skatteområdet, at domstolene fremfor en snæver
ordfortolkning alligevel kan inddrage formålet med bestemmelsen ved fortolk-
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ningen og skele til, hvad man i Pompidous fædreland kalder lovens esprit,
économie et termes.

Det andet forhold, som jeg ønsker at fremdrage, tager på den ene side sit
udgangspunkt i hvad «manden på gaden» mener om skatteomgåelse og om
domstolenes resultater, som jævnligt omtales i pressen. Det er mit indtryk, at i
Danmark, hvor man ofte «har ondt i skatten», finder menigmand, at når
domstolene tilsidesætter visse skattemæssige dispositioner, er det såvel rime-
ligt som retfærdigt.

Men på den anden side bliver skatteomgåelsesproblemet intrikat, når teorien
skal til at behandle dommene. Kommentatorerne forstår nemlig ikke altid klart
rækkevidden af dommene og dommenes præmisser. Det tror jeg hænger
sammen med én bestemt ting. Danske domstole undlader gerne at udforme
præmisserne på en måde, som viser, hvilken vægt subjektive forhold har
spillet for resultatet, som eksempelvis, at der har foreligget en misbrugshensigt
fra skatteyderens side. Denne formuleringsteknik tilslører bevisspørgsmål og
giver færre psykologiske og formuleringstekniske vanskeligheder. Det er også
mit indtryk, at hvor omgåelsessynspunktet lægges til grund, bliver afgørelsen
desto mere objektivt formuleret, jo længere sagen når op gennem det admini-
strative og judicielle klagesystem, ligesom præmisserne bliver meget kortfatte-
de. Det er dog min opfattelse, at subjektive elementer her ofte har ligget i
baghovedet på dommerne og omend uddtalt spillet en rolle, som ikke kan
læses af dommen.

Det tredie jeg vil berøre knytter sig til en interesseafvejning mellem Fiscus
og den enkelte skatteyder. Man kan som her hævdet erkende de subjektive
forholds betydning, forhold som ofte indiceres af, hvem der er initiativtager til
den skattemæssige disposition, og om der i forvejen er et interessefællesskab
mellem parterne. Man kan samtidig lægge vægt på, om den objektivt set må
betragtes som formålsløs, når skattebesparelsesformålet lades ude af betragt-
ning. Det er dette kriterium, som jeg forstår, man lægger afgørende vægt på i
Norge ved praktiseringen af den såkaldte Kvisli'ske generalklausul. Erkender
man, at såvel subjektive som objektive kriterier indgår i bedømmelsen og kan
vendes mod skatteyderen, er der behov for en interesseafvejning.

Dette hensyn kan udtrykkes således, at selv om der er subjektive forhold og
objektive omstændigheder, som samstemmende taler for at anse en disposition
for skatteomgåelse, kan der alligevel foreligge grunde, som kan retfærdiggøre
dispositionen, således at den ikke bliver anset som omgåelse.

Det sidste er vel vanskeligt at uddybe med få ord. Kort sagt kan man
anlægge et proportionalitetssynspunkt eller princip, som man har gjort det i
tysk ret, og som også har vundet indpas andre steder, herunder i fællesmar-
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kedsretten: Der skal ske en samlet afvejning af de hensyn, der må tages til
borgeren på den ene side, og til det offentliges fiscale interesse på den anden
side.

Advokat STIGE RADHE, Sverige:

Jag tillhör dem som icke tycker att det här är något större problem. Det
enkla skälet är att vi, som sysslar med juridik på det praktiska planet - jag är
advokat - mot bakgrund av vårt kunskapsmaterial snabbt känner på oss vad
som är möjligt, vad som är lagligt. Det säger s.a.s. ett juridiskt «klick» i oss
om man går över gränsen. Detta är något som vi har skyldighet att som
rådgivare delge våra uppdragsgivare.

Problemet är snarare på ett helt annat område som man icke talar om,
nämligen man skickar i väg - låt mig kalla det politiska raketer - och
skrämmer folk så att de ämnar vidtaga och planera åtgärder på ett oöverlagt
sätt med skatteaspekten som enda riktmärke. Men konsekvensen på det
praktiska planet beaktar man icke, nämligen att det har en civilrättslig smitta.
Det är ju så, att skatter i grund och botten i mångt och mycket styrt våra liv.
De genomtänkta skatterättsliga åtgärderna får emellertid civilrättsliga konse-
kvenser som folk aldrig räknat med. Dit hör det lite lättsinniga talet om att
skriva över tillgångar på frun utan att sätta sig in i huruvida skilsmässa kan bli
aktuell om det finns barn i tidigare äktenskap, om det finns adoptionsfrågor.
Hela den problematiken om de civilrättsliga konsekvenserna hoppar man s.a.s.
över. Här är det enligt min mening ett rättsproblem av första rang och
civilrätten förefaller mig icke hänga med i skatterätten i dess nya vinklingar.

När det nu talas om rättvisa i beskattningen tillåter jag mig hänvisa till att
professor Erik Lindahl redan år 1919 i sin doktoravhandling diskuterade detta
problem men kom fram till att frågan måste besvaras med ett jaså. Det är ett
önsketänkande att få s.k. rättvisa i beskattningen. Det pågår ständigt änd-
ringar, allt i syfte att nå detta ouppnåeliga mål. Rättskänslan och rättsmedve-
tande är riktmärket för oss alla.
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Innieder, professor dr. jur. MAGNUS AARBAKKE, Norge:

Jeg vil bare si litt om et spesielt problem på dette området. Det
forekommer jo som kjent i praksis at det dukker opp en transaksjonstype som
aktualiserer spørsmålet om omgåelse. La meg som eksempel ta den praksis
som vi har hatt lenge i mange land, og også i Norge, at man etablerer
kommandittselskaper med et aksjeselskap som komplementar. I og for seg så
er det greit nok, men i noen av disse tilfellene er komplementarens andel i
kommandittselskapet redusert til en bagatell. En stund var man nede på 1%, så
gikk man under den - det ble halve prosenter og mindre prosenter. Man sitter
jo og kikker på denne figuren og lurer på om ikke dette er et aksjeselskap i
realiteten, som da foreløpig mangler den rette form, og dette reiser en rekke
omgåelsesspørsmål, både i forhold til handelsregisterloven, aksjeselskapsloven
og skatteloven. Det som er problemet, det er at det går det ene året etter det
andre, men det skjer ingenting. Den ene advokaten forteller den neste at han
etablerte et sånt selskap i fjor, og ligningsmyndighetene reagerte ikke. Slik
etablerer det seg en hel kultur som er basert på kunnskaper om hvordan praksis
ikke har reagert. Og så plutselig en dag faller det en øks. Det er litt
bekymringsfullt at administrasjonen, altså ligningsadministrasjonen, ikke på et
langt tidligere tidspunkt har slått ned på problemet og gitt uttrykk for sitt syn
på dette. Man har inntrykk av at det iallfall noen ganger foregår på den måten
at man registreret et tilfelle, men håper på at det skal være enkeltstående, og at
man derfor ikke skal måtte ofre administrative ressurser på å slå ned på dette.
Før man vet ordet av det, har det skjedd en knoppskytning som har blitt et
stort problem. Ved den domstolsmessige vurdering må det her melde seg
sterke motforestillinger mot å bruke omgåelsesstandarden når det er gått noen
år fra fenomenet dukket opp. Leasingkontrakten kan være eksempel på dette.
Den har eksistert lenge, men meg bekjent har det foreløpig ikke vært en
skikkelig rettstvist om den skattemessige bedømmelse av leasingkontrakter i
Norge. Nå må vel «toget være gått» for bruk av omgåelsesstandarden.

Byrettsdommer TOVE FRIIS- PETERSEN, Norge:

Som dommer vil jeg si at jeg er enig at omgåelsestandarden ikke kan
anvendes på disse kommandittselskaper som er beskrevet. Det er opp til
spesiallovgivning. Den kunne kanskje vært anvendt, på et annet tidspunkt,
men slett ikke nå.
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Professor jur. dr. JACOB SUNDBERG, Sverige:

Det skyddsintresse som omedelbart anmäler sig är förstås folkets rätt att sig
själv beskatta. Dvs. att man inte här inför en extra beskattning via byråkratin
som saknar grundlag i den grundläggande befogenhetsfördelningen mellan
riksdag och förvaltning.

Visehäradshövding OLOF HERNBERG, Finland:

Min avsikt är att säga några ord beträffande utvecklingen i Finland.
Samtidigt vill jag betona att jag är praktiker. Jag var advokat under 60-talet
och sedan åtta år tillbaka är jag verkställade direktör för ett försäkringsbolag.

För min del skulle jag säga att vi också i Finland kanske i första hand
upplever företeelsen skatteflykt som ett rättspolitiskt problem, och jag delar
advokat Radhes uppfattning i att man, i synnerhet inom advokatkåren, men
också i breda kretsar bland skattebetalarna i allmänhet känner till vad man
skall göra och vad som förväntas av en. Också vi har en generalklausul i likhet
med den som gäller i Sverige. Den har sedan länge varit i kraft. Den innebär
att skattemyndighet har rätt att beskatta, om det kan fastställas att avsikten
med en rättshandling har varit annan än den i vilken form den har klätts. Hos
oss betyder praxis mycket. Man följer noga med Högsta Förvaltningsdomsto-
lens utslag, vilka erhåller en prejudicerande betydelse. Vi har också ett
förhandsbeskedsinstitut, som i praktiken tillämpas mycket ofta och som då ger
den skattskyldige, antingen det är fråga om en privatperson eller ett företag,
möjlighet att på förhand veta hur en viss tilltänkt transaktion kan beskattas.
Ändring i Centralskattenämndens förhandsbesked kan sökas hos Högsta För-
valtningsdomstolen .

Jag förenar mig i många av de synpunkter som har framförts under
disskussionen idag och tycker också att man är mycket osäker om skatteflykten
som sådan verkligen är ett problem. Det är i alla fall klart att den har gjorts till
ett problem, antingen den är det eller inte.

Advokat TRYGVE FJELD d.y., Norge:

Jeg tok med meg professor Mattssons foredrag fordi det i vår gruppedisku-
sjon, ut fra en bemerkning jeg hadde, ble sagt av min svenske sidemann: «Det
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er stor skilnad på våre två länder». Da hadde jeg referert det som stod på side
136, nest nederste avsnitt, under beskrivelse av den svenske generalklausulen,
hvor det er 3 hovedpunkter. Det andre som jeg da på dårlig svensk skal
referere, står her: «För det andra skall skatteförmånen med hänsyn till
omständigheterna kunna antas ha utgjort det huvudsakliga skälet för förfaran-
det». Hvilket vel er noe som omtrent hvert eneste menneske, ihvertfall i
Norge, er opptatt av i løpet av 4. kvartal. Enhver som leser norske aviser og
norske finanstidsskrifter, ser at advokater, banker, meglere, en lang rekke
bolag av forskjellige slag, reklamerer på mange måter.

Tillät meg et lite sidesprang. Det er en innfallsvinkel til samme tankegang,
men går ikke på de skatterettslige problemer. Den statseide institusjonen Norsk
Tipping, altså fotballtipping, har da kjørt en del pragende helsideannonser,
med bilde av en eldre herre, og så står det: «Ta innersvingen på kemneren».
Kemner er altså skatteoppkreverea, og poenget er at får man 12 riktige i
tipping i Norge, er inntekten skattefri. Jeg er kommet dithen overfor den
samfunnspolitiske diskusjonen, at om man vinner i tipping eller den store
gevinsten i lotteriet, da blir man folkehelt. Men hvis man arbeider 30 timer om
dagen, og gjør en stor innsats, vel, da blir man i beste fall misunnet. Og man
får problemer med skattemyndighetene.

Men tilbake til hverdagen for småstadsadvokaten i Norge. Hva sier da
klienten, og dette er ikke de store millionærer, dette er den norske utgaven av
Medel-Svensson: «Jeg tjener litt mer i år enn i fjor, jeg har ikke lyst til å betale
skatt. Hva skal jeg gjøre?» Og det man da vet om, det er naturlig nok at det
norske Storting har åpnet mulighet for gjennom å tegne pensjonsforsikring og
livsforsikring å trekke fra. Man sparer først skattefritt, kommer så over til
kommandittbolagsstiftningen, hvor sosialdemokratene på 70-tallet, for å oppnå
næringspolitiske effekter, gjorde dette til folkebolag i Norge. Først de nedad-
gående tendenser i økonomien de siste årene har gjort at man har oppdaget at
alle gode sider har også sine negative sider.

Men man kan si at det typiske, og det er norsk mentalitet, kanskje til
forskjell fra svensk, er at vi bevisst har brukt fradragsmulighetene for å
kanalisere kapital til fornuftig og til ufornuftig innsats i distriktene. Gjennom
vår distriktsskattelovgivning kan enhver som er næringsdrivende, sette av, litt
avhengig av tekniske regler, mellom 25 og 50 % av sin inntekt, og investere
det i et såkalt næringssvakt område. Dette er bevisst satt i politisk system,
fordi man kjenner folks natur. Og dermed kommer advokatens oppgave.
Enhver norsk advokat vet hva han vil si til en mann: «Du har dine forsikringer,
du bør ikke gå inn i det bolaget, det kan ikke anbefales. Jeg skjønner at du
ikke vil betale så og så meget i skatt. Du er bare lønnsmottaker, og du faller da
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i utgangspunktet utenfor distriktsskatteloven, men din kone passer jo barn».
En klient som oppga dette, 1000 kroner i inntekt, blir dermed næringsdriven-
de, og kan føre noe til fradrag. Eller du kan måke snø mot betaling og tjene
1500 kroner. Dermed har du 200.000 kroner i lønnsinntekt, og kan føre
50.000 kroner til fradrag gjennom distriktsavsetning. Riktignok må pengene
bindes i bank, men dette er innebygd i systemet som alle bruker, sosialdemo-
krater og konservative like meget. Og det er en del av den norske virkeligheten.

Når man støter på at et av hovedpunktene i svensk generalklausul, er at
hovedhensikten er å spare skatt, sier man det skulle da bare mangle at man
ikke hadde det med. Men vi er selvsagt enige i de tidligere taler, at konstruerer
man proformalselskaper, dikter opp fingerte transaksjoner, låner penger, og
utgiftsfører renter man aldri betaler, er vi jo enige i at vi har passert enhver
grense. Men om man får frem nøkkelen til den franske revolusjon, og til
internasjonalens tekst, har vel massenes raseri gjennom tidene gått på at de er
blitt beskattet ihjel. I dag får vi inn en Anders Lange, en Glistrup, en Per
Porsal i nyere utgave, men holdningen er vel hos mange den samme. Så får
man spørre: Hvorfor mener alminnelige mennesker at mor og far skal på
aldershjemmet på det offentliges regning, men selv skal man betale mindre
skatt? Det er da et spørsmål av annet slag.

Advokat JAN FREDRIK OTTESEN, Norge:

Da det er så få norske advokater igjen i salen føler jeg meg oppfordret av
kommuneadvokat Sandvik til å besvare hans spørsmål om hva norske advoka-
ter gjør i tvilstilfelle når det gjelder spørsmålet om omgåelse i skatteretten.

Etter mitt skjønn tror jeg at norske advokater stort sett ikke føler tvilstilfel-
lene som noe problem fordi det er blitt så liten tvil igjen. Situasjonen var
adskillig mer usikker for endel år siden. Jeg tenker da spesielt på komman-
dittselskapssituasjonen hvor komplementarselskapet ofte var eiet i samme
forhold som kommanditistinnskuddene og hvor komplementarselskapet var et
uansvarlig selskap av ubetydelig størrelse. Den gang var man engstelig for at
et slikt kommandittselskap skulle bli lignet som et aksjeselskap. Praksis er vel
nå så fast at man neppe bør være engstelig for disse tilfelle idag. En lignende
usikkerhet gjorde seg tidligere gjeldende når det gjaldt utgiftsføring av en
betydelig leasingleie som kunne bli betraktet som avdrag på kjøpesum. Men
også her er praksis nå så fast at tilfellene ikke skaper tvil lenger.



266 Jan Fredrik Ottesen

Skal man få løst omgåelsesproblematikken, tror jeg som byrettsdommer
Friis-Petersen at det må spesiallovgivning til.

Et annet og mer praktisk problem for advokater når det gjelder omgåelses-
spørsmålet, er klienters spørsmål om oppdagelsesrisiko for visse disposisjoner.
Vi kan nok stort sett forteile våre klienter hvor de juridiske grenser går for en
transaksjon, men svært ofte er han ikke så interessert i dette, men mer
interessert i å vite hvor stor sannsynlighet det er for at en transaksjon vil bli
underkjent eller ikke. Heri ligger spørsmålet om hvor stor sannsynlighet det er
for at myndighetene vil skjære gjennom en transaksjon. En slik problemstilling
er ikke hyggelig, og advokater kvier seg selvfølgelig for å ta stilling til slike
spørsmål, og som oftest slipper vi det idet våre klienter følger våre råd om å
velge de sikre løsninger.

Debattleder, professor, jur. dr. NILS MATTSSON, Sverige:

Jag vill nu tacka inledare, gruppledare och alla som har deltagit i diskussio-
nen. Någon sammanfattning kan jag inte göra. För det räcker inte tiden till.
Jag är inte heller i stånd att göra det. Jag vill dock avslutningsvis konstatera att
jag tycker att ämnet som sådant är ett av de mer väl lämpande för en nordisk
diskussion. De faktiska problemen är desamma i alla nordiska länder. Sättet att
lösa frågana är emellertid något olika i de fyra nordiska länder som här har
varit representerade. Jag tycker att underlaget för denna gruppdiskussion bildar
en god grund för fortsatt debatt i respektive land. För en komparativ jämförelse
är ämnet väl lämpat.


