
fredag 15. februar 2013   DAGENS NÆRINGSLIV

debatt
42

debatt@dn.no

Brist i skattelogikk

Å overbevise allmennheten 
om at aksjonærer faktisk 
betaler skatt når 

ligningen viser null, er en bety-
delig pedagogisk utfordring, 
ifølge førsteamanuensis Espen 
Sirnes (DN 13. februar). Sirnes’ 
forsøk på å takle denne utfor-
dringen bryter imidlertid 
sammen nærmest før han har 
fått begynt.

Hans første forutsetning er 
nemlig at overskuddet i 
bedriften «utvilsomt» tilhører 
aksjonærene. På samme måte 
som banken ikke kan ta æren 
for at bankkunden betaler skatt 
på renter av innskudd, mener 
derfor Sirnes at det egentlig er 
aksjonærene som betaler 
selskapsskatten (eller noe av 

den) fordi overskuddet tilhører 
aksjonærene. Dette er galt. 
Aksjonærene eier ikke over-
skuddet og kan ikke disponere 
over det slik en bankkunde kan 
over renter av sitt innskudd.

Aksjonærene eier nemlig ikke 
selskapet, slik en bankkunde 
eier egne penger. Aksjonærene 
eier aksjene, som gir visse 
kontrollrettigheter i selskapet 
for å beskytte den investeringen 
som opprinnelig er gjort i 
selskapet.

Aksjonærene har ikke ansvar 
for selskapets forpliktelser. Det 
er dette vi kjenner som det 
begrensede ansvar som er et 
karakteristisk trekk ved aksje-
selskaper. Mindre kjent er 
kanskje motsatsen: «lock in»-
effekten. Dette betyr at aksjo-
nærene kan ikke ta ut penger 
fra selskapet, heller ikke det 
som tilsvarer opprinnelig 
innskutt aksjekapital. 

Aksjonærer kan bare få ut 
midler fra selskapet når det er 
tillatt etter aksjelovenes bestem-
melser, typisk ved utdeling av 
utbytte. Dette kan bare skje 
etter forslag fra styret og påføl-
gende vedtak på generalforsam-
lingen. Aksjonærene har derved 
det siste ordet på generalfor-
samlingen om de skal få utbytte 
iht. styrets forslag eller ikke. 
Men selve beslutningen om å 
foreslå utbytte ligger til styret.

At kontrollerende aksjonærer 
kan påvirke eller presse styret 
til å foreslå utbytte av en viss 
størrelse endrer ikke på dette. 
Det kan også tenkes at en 
mektig fagforening eller 
forhandlingsdyktige nøkkelan-
satte kan påvirke et selskap til å 
gi ekstra lønnsforhøyelse eller 
bonus. Det gjør ikke at de 
ansatte kan sies å eie noen del 
av selskapets fremtidige over-
skudd før det er besluttet, for 
eksempel, utdelt som bonus.

Hva slags skattesystem vi skal 
ha er et stort og viktig spørsmål. 
Et nyttig utgangspunkt er at de 
juridiske premissene i disku-
sjonen er riktige. Å få det til er 
også en pedagogisk utfordring 
av dimensjoner. 

n  Beate Sjåfjell, professor dr. 
juris ved Det juridiske fakultet i 
Oslo
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FÅ JUSEN 
RETT. Det er et 
nyttig utgangs-
punkt, mener 
professor Beate 
Sjåfjell.

Willochs lange Frp-kamp

De eldste husker best, 
heter det. Høyre-nestor 
Kåre Willoch er av dem 

som bekrefter ordtaket. Det 
heter seg også at man bør velge 
sine kamper med omhu, der har 
han fortsatt litt å lære.

I en kommentar til mitt 
intervju i DN lørdag, ser han 
behov for nok en gang å starte 
historiefortellingen om hans 
regjerings avskjed. Og ja, det 
var en viss dikterisk frihet, i å 
blande sammen dagsrevy-
presentasjonen, som skjedde 
under det såkalte «landbruks-
opprøret» og Rolf Presthus.  

Etter at Frp ga Willoch-regje-
ringen avløsning fordi den ville 
øke skatter, avgifter og offentlige 
budsjetter, har han viet mye tid 
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Sjokkartet 
annerledes 
fra NRK

«Den gode viljen» var en
nyhet, ikke ved å si 
noe nytt, men fordi 

røsten var i det statlige NRK. 
NRK gir gjerne plass til bebrei-
delser – til de som unyansert vil 
ha mer stat og i grunnholdning 
støtter det sosialdemokratiske 
paradigme. Men klaging er ikke 
uten videre samfunnskritikk. 
En del av sosialdemokratiets 
emosjonelle ryggrad er nettopp 
misnøyen med alt man ikke får. 

«Den gode viljen» viser at 
norsk bistand har sviktet, tildels 
grovt. En altfor stor del av over 
400 milliarder kroner i 60 år 
har vært bortkastet eller gjort 
skade. Det offentlige og private 

bistandsapparatet har vært 
underkritisert og hatt et nega-
tivt eller fiendtlig forhold til 
uavhengige vurderinger.

Stein Hansen uttaler i DN 13. 
februar at han utgir sin bok 
«Bistand og korrupsjon» etter å 
ha blitt 70 år fordi «jeg er blitt 
så gammel at kritikk ikke lenger 
får konsekvenser for konsulent-
virksomheten». På mange 
måter er «Den gode viljen» en 
forsinket avlat fra NRK som i 

tiår har bidratt til å demonisere 
bistands kritikere. Norsk bistand 
har i liten grad lykkes i å 
fremme demokrati. Det er 
kanskje ikke så rart når den selv 
har unndratt seg en reell demo-
kratisk etterprøving. 

Bistandsprofetene og deres 
kritikere snakker ikke samme 
språk. For den kristne-sosialde-
mokratiske sinnelagsetikk er 
det viktige nettopp at vi 
forsøker. For denne type etikk 
ligger ikke den gode gjerning i 
resultatet; men i at man prøver. 
Gjennom flere tiår har bistands-
byråkratiet fremført et forbløf-
fende likt budskap. Skandale-
prosjektene må ikke hindre oss 
igjen å forsøke. 

Man kan få inntrykk av at det 
faktisk også er en god gjerning 
å skjule dårlige resultater. Ble 

de kjent, kunne folks givervilje 
svekkes. 

Er man opptatt av resultater 
og tar demokrati på alvor, er det 
urovekkende at mange norske 
milliarder har gått til prosjekter 
i diktaturer. For sinnelagse-
tikken er dette igjen irrelevant 
kritikk. Man har ikke ønsket å 
støtte diktaturet. Man har villet 
få frem fine prosjekter. Tanken 
har vært riktig og god, og det er 
dypere sett alt som teller.

Norsk bistand bidrar til å 
blåse opp det norske selvbildet. 
Vi blir så mye bedre enn dem vi 
hjelper. Å kaste penger etter de 
fattige kan også være en måte å 
unngå et selvoppgjør. Vi blir i 
egne øyne så snille av å gi at vi 
ikke innser at vi også fører en 
destruktiv politikk overfor 
utvik lingsland. Norsk land-

brukspolitikk er skadelig for 
utviklingsland. Sammen med 
andre rike og bortskjemte land 
har vi bygget opp tollbarrierer 
og handelshindringer der utvik-
lingslandene lettest kunne blitt 
en del av symmetriske og gjen-
sidig berikende relasjoner. Men 
sinnelagsetikeren går fri fordi 
dette aldri var meningen med 
norsk landbrukspolitikk.

Overfor de ansvarlige er det 
en krenkelse å påpeke at norsk 
landbrukspolitikk har bidratt til 
å forlenge fattigdom for titu-
sener, om ikke hundretusener 
av mennesker. Og vi kan jo 
alltid vaske oss rene ved å gi litt 
ekstra avlat, og fortelle hver-
andre hvor gavmilde vi er – når 
det egentlig ikke koster.

Fordi det er vi som gir, er det 
så selvfølgelig at vi er bedre. 
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NRKs nettopp avsluttede 
tv-dokumentarserie «Den gode 
viljen» var nesten sjokkartet anner-
ledes. Det er en av de få ganger stats-
institusjonen bryter med det sosial-
demokratiske paradigme og driver 
reell samfunnskritikk, skriver Ole 
Gjems-Onstad. 

OVERRASKET. 
NRK-serien 
«Den gode 
viljen» viset et 
bilde av norsk 
bistand som Ole 
Gjems-Onstad 
ikke hadde for-
ventet seg.


