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Forvirrende jus

Professor dr. juris Beate 
Sjåfjell mener i DN 19. 
februar at det er selskapet 

selv, og ingen andre, som eier 
egenkapitalen i et aksjeselskap. 

Aksjeloven gir aksjonærene 
rett til å ta ut så mye av egenka-
pitalen de ønsker så lenge det er 
forsvarlig i henhold til loven. 
Aksjonærene velger majoriteten 
i styret, og kan kaste et styre de 
ikke er fornøyd med. Aksjonæ-
rene kan også velge å få tilgang 
til hele egenkapitalen ved å 
oppløse selskapet og selge alle 
dets eiendeler. 

Det kan godt hende at spiss-
findig jus tilsier at eierne av 
aksjeselskaper ikke eier egenka-
pitalen. Jeg er ikke jurist. For 
alle praktiske formål er det 
imidlertid slik. 

Dette gjelder i særlig grad 
eneeiere. De fleste vil nok 
oppfatte en nullskattyter som 
eier hundre prosent av aksjene i 
et holdingselskap, som den 
reelle eieren av holdingselska-
pets egenkapital. Kapitalen kan 
tross alt tas ut ved oppløsning 
og settes inn etter eierens eget 
forgodtbefinnende. 

At aksjonærene «ansvarsfritt 
[kan] velge å være helt passive», 
er ikke et godt argument for at 
de ikke skal anses som eiere. Jeg 

har ikke hørt om aktive eiere av 
bankinnskudd. De fleste av dem 
er nokså passive, og de har ikke 
noe ansvar utover den inves-
terte kapital. 

Aksjonærer er altså reelle 
eiere av egenkapitalen. Skatt på 
egenkapitalen er dermed en 
beskatning av egenkapitalens 
eier.

Jeg har tidligere nevnt at 
argumentasjonen til statsse-
kretær Roger Schjerva tilsier at 
den reelle skattebelastningen 
for aksjonærer trolig ligger 
rundt 50 prosent. Spissfindig 
jus endrer ikke på det. 

 n  Espen Sirnes, førsteamanu-
ensis ved Handelshøgskolen i 
Tromsø/UiT
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Useriøs  
forenkling

I en kommentar på side 2 i 
Dagens Næringsliv 30. 
januar 2013 gir Bård Bjerk-

holt uttrykk for at norsk 
selskapsskatt i prinsippet kan 
trylles bort ved hjelp av rente-
fradrag etter utenlandsk 
oppkjøp i Norge. Etter min 
oppfatning er dette en useriøs 
forenkling. 

La oss ta utgangspunkt i en 
situasjon hvor oppkjøpet skjer 
den motsatte veien. Et norsk 
selskap kjøper et utenlandsk 
selskap. Det norske selskapet 
lånefinansierer kjøpet av det 
utenlandske selskapet, og 
krever fradrag for rentekostna-
dene. Rentekostnadene redu-
serer det norske selskapets 
ellers skattepliktige overskudd. 
Utbytte som mottas fra det 
utenlandske selskapet er skat-
tefri inntekt. 

Videre tenker vi oss at det 
innføres nye begrensninger i 
rentefradraget i Norge, med den 
konsekvens at det norske 
selskapet ikke lenger får fradrag 
for rentekostnadene. Foranle-

diget av lovendringen velger det 
norske selskapet å etablere et 
holdingselskap i samme land 
som det oppkjøpte selskapet. 
Holdingselskapet kjøper «det 
oppkjøpte selskapet» fra sitt 
norske morselskap delvis finan-
siert med lån fra samme 
selskap.

På grunn av rentefradraget 
oppnår holdingselskapet et 
underskudd som føres mot over-
skuddet i «det oppkjøpte 
selskapet» og reduserer dermed 
dette selskapets skatt. Samtidig 
tilfredsstiller holdingselskapet 
skatterettslige krav til egenkapital 
og rentenivå i sitt hjemland.

Er sistnevnte tilpasning å 
trylle bort «det oppkjøpte 
selskapets» selskapsskatt?

Eller kan det tenkes at den 
rettferdige løsning er at rente-
kostnader i et konsern fordeles 

mest mulig likt til fradragsfø-
ring i de land hvor et konsern 
driver virksomhet, også i «det 
oppkjøpte selskaps» hjemland? 
Også om «det oppkjøpte 
selskap» ligger i Norge? 

 n  Anders H. Liland, advokat i 
KPMG Law Advokatfirma DA
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ABC om EØS
Helt siden 2004 har det vært klart: Det 

rødgrønne regjeringssamarbeidet bygger på 
EØS-avtalen. Det har vært politisk ABC for 

Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet. Likevel har stats-
minister Jens Stoltenberg vært nødt til å ta en åpen 
konfrontasjon med sine juniorpartnere for å få dem 
på plass igjen.

«Det er ikke noe nytt i det her», forsøkte Sp-nest-
leder Trygve Slagsvold Vedum å forklare på NRK igår 
morges.

Det var selvfølgelig han som hadde fått den ubeha-
gelige jobben med å bortforklare partiets snuopera-
sjon. Det var en oppgave partileder Liv Signe Navar-
sete nok gjerne delegerte bort.

«Jeg synes det har vært unødvendig mye uro. Det 
har vært ganske opplagt 
hvordan dette kommer til å 
legges», sa Vedum.

Uroen har Sp klart å skape 
helt selv. Og partiet har klart 
det ved nettopp å skape usik-
kerhet om «hvordan dette 
kommer til å legges». I høst og 
vinter har partiet dyrket sin 
EØS-motstand og reist krav om 
reforhandling av avtalen. Og 

partilederen selv har gått i spissen for det.
I desember skrev Navarsete i en kronikk i Nationen 

at Norge bare har tre muligheter: Gå inn i EU, endre 
EØS-avtalen eller gå ut av EØS. Nå har partiet endt 
med et fjerde alternativ, nemlig å beholde EØS-avtalen 
akkurat som i dag.

Så sent som mandag ville Navarsete i et intervju i 
Nationen ikke bekrefte at partiet legger vekk kravet 
om reforhandling av EØS-avtalen. Men mandag kveld 
var det altså gjort.

Sp har utvilsomt snudd, men partiet vil absolutt ikke 
innrømme det. Det er en nyttig avklaring. Men det 
som står igjen, er et løfte fra Sp om fortsatt å være en 
destruktiv kraft i Norges forhold til Europa. For Sp er 
det et selvstendig mål å bruke vetoretten i avtalen, og 
partiets store seier er postdirektivet. Navarsete vil 
også at Norge skal være «tøffere i møtet med EU», og 
hun bruker den økte tollen på ost som bevis på 
partiets gjennomslag.

Om det er cheddar eller brev under 50 gram, det 
viktigste for Sp er at Norge skal si nei til EU. Stolten-
berg kan tvinge Sp til fortsatt å godta EØS-avtalen. 
Han kan aldri tvinge partiet til å bidra positivt til det 
europeisk samarbeidet Norge har så stor glede av.

Det er ABC om Sp.

Det som 
står igjen, 

er et løfte fra  
Sp om fortsatt  
å være en  
destruktiv kraft 
i Norges forhold 
til EU

I begynnelsen av desember 
ifjor fikk regjeringen i Stor-
britannia en uventet jule-

gave. Den amerikanske kaffe-
kjeden Starbucks meldte seg 
hos den britiske futen med en 
ekstra og høyst frivillig innbeta-
ling på 20 millioner pund. 

Etter 14 års virksomhet i 
landet, viste det seg at kaffe-
kjeden, som omsetter for flere 
hundre millioner pund i året, 
hadde kommet unna med en 
samlet skatteregning på 8,6 
millioner pund. Truet av boikott 
fra opprørte kunder, krøp  
Starbucks til korset. Kritikerne 
lot seg ikke imponere og 
konkluderte med at skatt for 
multinasjonale selskaper nå er 
blitt en frivillig sak.

De har et poeng.
Seks av ti norske selskaper 

betaler ikke skatt, meldte NRK 
forleden. Blant dem er ifølge 
Klassekampen internasjonale 
selskaper som Coca-Cola og 
Burger King. 

De samme skattehullene som 
Starbucks utnytter i Stor-
britannia, finnes også i det 
norske skattesystemet.

Mens aksjeutbytte som sendes 
ut av landet skattlegges i Norge, 
er det ingen skatt på gjelds-
renter eller royalties.

Det betyr at norsk selskaps-
skatt i prinsippet kan trylles 

bort på følgende måte:
Et utenlandsk selskap A 

etablerer et norsk datterselskap 
B. Dette selskapet kjøper et 
norsk selskap C som har profi-
tabel business i Norge og 
dermed skattbart overskudd. 
Kjøpet finansieres med et lån 
fra det utenlandske morsel-
skapet. 

Så forsvinner skatten med et 
par kjappe transaksjoner.  
C skulle egentlig betalt skatt av 
sitt overskudd, men slipper 
skatt fordi det avgir et konsern-
bidrag til B. B får da en inntekt 
som er skattbar, men heller ikke 
B betaler skatt. Selskapet har 
nemlig et fremførbart under-
skudd som følge av rentekostna-
dene på lånet til A. 

Dersom A i tillegg er plassert 
på Bermuda eller i et annet 
lavskatteland, er det ingen som 
betaler noe skatt av betydning 
på overskuddet i det norske 
selskapet.

Ved å utnytte forskjellige 
nasjonale skatteregelverk og 
skatteavtaler, har globale 
selskaper mulighet til å drive 
skatteplanlegging i en helt 
annen skala enn lokale 
selskaper. Den som har fulgt 
Dagens Næringslivs dekning av 
rettssaken mot riggselskapet 
Transocean, har fått et fascine-
rende innblikk i hvor langt noen 
går for å minimere skattereg-
ningen.

For nasjonale myndigheter er 

dilemmaet åpenbart. Et gitt 
velferdsnivå må finansieres av 
et gitt skattenivå. Dersom noen 
betaler lite eller ingenting, må 
andre betale mer. Samtidig er 
det risikabelt å heve satsene.

Internasjonalt er det to iøyne-
fallende trender innen bedrifts-
beskatning, ifølge en rapport fra 
revisjonsbyrået PwC. Den ene er 
lavere skattesatser. Den andre 
er at forskjellene mellom hvor 
mye skatt næringslivet i ulike 
land faktisk betaler, er blitt 
mindre. Snarere enn et «race to 
the bottom» som mange har 
fryktet, ser utviklingen ut til å 
være mer i overensstemmelse 
med et «race to the middle» – 
riktignok på et litt lavere nivå 
enn tidligere.

Finansminister Sigbjørn 
Johnsen sa til DN i forrige uke 
at han vil sette ned et utvalg for 
å se på den norske bedriftsbes-
katningen. Det er en god idé.

Da skattereformen ble vedtatt 
var den norske skattesatsen på 
28 prosent omtrent midt på 
treet i internasjonal sammen-
heng. Nå ser den ikke like 
gunstig ut. Den gjennomsnitt-
lige satsen i EU har krøpet ned 
til 20,6 prosent og i OECD til 
23,1 prosent, ifølge PwC.

Når det gjelder skattehull, 
som Starbucks og andre multi-
nasjonale selskaper kan la 
pengene forsvinne i, er det ikke 
like mye å lure på. De bør tettes, 
så langt det er mulig.

Departementet varsler alle-
rede nå at det i løpet av våren 
vil komme med et lovforslag for 
å motvirke «uthuling av skatte-
grunnlaget».

Uansett hva skattenivået er, 
bør ikke betalingen av skatten 
være en frivillig sak.

Bård Bjerkholt er kommentator 
i Dagens Næringsliv 
bard.bjerkholt@dn.no

PÅ INNSIDEN
BÅrD BjErkholt

Frivillig skatt
Det er på tide å snakke om de egentlige  
nullskattyterne.

SKATTEBARE DRÅPER. Etter trusel om boikott fra kunder, meldte den amerikanske kaffekjeden Starbucks 
seg hos den britiske futen med en ekstra og høyst frivillig innbetaling på 20 millioner pund.  
Foto: Chris Helgren, Reuters/NTB Scanpix

Pelsdyr
De borgerlige partiene lover i Nationen rask 

avklaring på pelsdyrnæringens fremtid, men 
ikke før etter stortingsvalget.

De vil ikke selge skinnet før bjørnen er skutt.

De samme  
skattehullene 

som Starbucks  
utnytter i Stor
britannia, finnes  
i det norske  
skatte systemet
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Markedet reagerer negativt på tvilen om styringsdyktigheten i 
Spania og Italia, og det som kan fremstå som overmot fra bankene.

Overmot fra sør

Ikke før hadde markedene 
normalisert seg i januar, så 
foretok de spanske og itali-

enske bankene en dristig 
manøver: de betalte tilbake en 
del av den langsiktige finansier-
ingen fra den europeiske 
sentralbanken.

Sent på høsten 2011 lanserte 
den europeiske sentralbanken 
en ordning hvor banker kunne 
låne penger i tre år med 
gunstige rentebetingelser mot å 
stille sikkerhet. Hensikten var å 
bidra til at bankene kunne 
opprettholde normal utlånsvirk-
somhet samt å gjenvinne tilliten 
i finansmarkedene.

For meg fremstår det som 
overmot når selv spanske og 
italienske banker nå betaler 
tilbake over ti prosent av 
sentralbankfinansieringen. 

Finnes det en rasjonell 
begrunnelse utover å vise 
muskler? Ja. Den vedvarende 
økonomiske krisen i Europa i 
kombinasjon med offentlige 
innsparinger har ført til redu-
sert etterspørsel etter kreditt. 
Bankenes balanser krymper. 
Dermed klarer de fleste 
bankene å takle myndighetenes 
kapitalkrav og likviditetskrav. 

Bankene har vært uheldige 
med timingen, for samtidig med 
tilbakebetalingen sås det tvil 
om styringsdyktigheten i både 
Spania og Italia. Et mulig come-
back fra Berlusconi i Italia betyr 
et farvel med disiplin og 
budsjettbalanse. Samtidig har 
anklager om korrupsjon mot 
Spanias statsminister bidratt til 
å sende kredittmarginene 
oppover de siste ukene. 

Men eurokrisen var ikke over. 
Den nye normalen siden mars 
2009 har vært perioder med 
eufori og risikotagning etter-
fulgt av perioder med usik-
kerhet og panikk. Januarrallyet 
i finansmarkedene viste med all 
tydelighet hvor mye likviditet 
som finnes tilgjengelig for 
investeringsformål. Nedkjø-
lingen i februar er en nyttig 
påminnelse om at eurokrisen 
ikke er over, selv om de fleste nå 
tror at valutaunionen ikke 
sprekker opp med det første. 

Jeg vil be dere om å se på 
grafene med kortsiktige og lang-
siktige tillitsindikatorer for 

europeiske banker. De kortsik-
tige indikatorene bedret seg 
dramatisk etter diverse grep fra 
sentralbankene sent på høsten 
2011. Ordningen med langsiktig 
finansiering er best kjent. 

Valutabytteavtalen mellom 
verdens største sentralbanker 
var imidlertid minst like viktig 
for den kortsiktige tilliten til de 
europeiske bankene. Bankene 
hadde gitt langsiktige lån til 
sine kunder i dollar. Samtidig 
hadde de finansiert seg lang-
siktig med euro og kortsiktig 
med dollar. Når tilliten forsvant 
under finanskrisen havnet de 
dermed i en såkalt dollarskvis. 

Vi kan se av grafikken at dette 
problemet ser ut til å være 
nærmest eliminert. 

Det tok lengre tid før den 
langsiktige tilliten falt på plass. 
Den langsiktige sentralbankfi-
nansieringen har gradvis 
bidratt til å bygge opp tilliten 
helt til det snudde i februar i 
år. 

Selv om bankene ikke trenger 
den langsiktige finansieringen 
til å låne ut penger, kunne de 
benyttet den som en krigsre-
serve. Samtidig kunne de risi-
kofritt innkassert en ekstra 
margin ved å låne pengene 
tilbake til sine egne myndig-
heter. Jeg skriver risikofritt, for 
dersom myndighetene i et land 
misligholder sin gjeld så ryker 
bankene med i dragsuget. Litt 
ekstra statsobligasjoner endrer 
lite på det bildet. 

På tross av markedsuroen vi 
har sett i februar, mener jeg at 

kredittmarginene skal falle og 
verdipapirprisene skal stige 
noe. Det er to grunner til dette. 
Det er mye tilgjengelig likvi-
ditet, ikke minst takket være 
sentralbankenes vedvarende 
likviditetstilførsler. I tillegg er 

investeringslysten begrenset, 
dermed begrenses etterspør-
selen etter banklån og obliga-
sjonslån.

 
   Ole Einar Stokstad, analyse-
sjef kreditt, DnB Nor Markets

Selv om bankene 
ikke trenger den 

langsiktige fi nansier-
ingen til å låne ut 
penger, kunne de 
benyttet den som en 
krigsreserve

Eier-
skaps-
myten

Myten om at aksjonærer 
eier selskapet er seiglivet, 
understøttet av vanlig 

språkbruk. Derfor er dette en 
større pedagogisk utfordring enn 
å forklare skatterealiteter, Espen 
Sirnes! 

Eierskapsmeldingen er lettere 
å si enn meldingen om statens 
majoritetsaksjebeholdninger. 
Eier av Statoil er raskere å si enn 
eier av aksjer i Statoil. Det blir 
ikke mer riktig av den grunn, 
dersom man mener eier av 
selskapet Statoil og ikke en kort-
form for eier av aksjer i selskapet 
Statoil. 

Marius Steen spør i DN 16. 
februar hvem som eier over-

skuddet om ikke aksjonærene 
gjør det. Svaret er selskapet. 
Aksjeselskapet er en selvstendig 
juridisk person som eier sine 
egne eiendeler. En rekke parter 
har interesser knyttet til 
selskapet. De er beskyttet på 
forskjellige måter. Långivende 

banker har for eksempel 
kontrakt hvor avdrag og renter 
normalt er fastsatt. Aksjonærer 
har håp om høyere avkastning 
men ingen forhåndsbestemt rett 
på avkastning i det hele tatt. 

Loven gir derfor aksjonærer 
visse kontrollrettigheter: 
gjennom generalforsamlingen 
kan aksjonærer overvåke og 
påvirke selskapet, blant annet 
ved å velge (majoriteten av) 
styret. Styret har etter loven 
ansvaret for å balansere de 
forskjellige interesser knyttet til 
selskapet og ivareta den langsik-
tige selskapsinteressen, inklu-
dert men ikke begrenset til 
aksjonærenes interesse i å få 
profitt på sin aksjeinvestering. 

Aksjonærene kan ansvarsfritt 
velge å være helt passive inves-
torer i aksjer i selskapet. De eier 
nemlig ikke selskapet.

 
  Professor dr. juris Beate 
Sjåfjell
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SELVSTENDIG. 
Aksjeselskapet 
er en selvsten-
dig juridisk 
person, skriver 
professor Beate 
Sjåfjell.

Selvfølgelig kan Økokrim 
forbedres, men statsadvokatens 
aktive rolle i etterforskningen er det 
viktig å beholde, skriver Økokrim-
sjef Trond Eirik Schea. 

Kontinuerlig 
forbedring

Advokatene Toril Dale og 
Bjørn Stordrange leverer i 
DN 16. februar forslag til 

forbedring av Økokrim. Jeg tar 
imot og takker. Det er selvsagt 
rett at det er misforstått å holde 
fast ved at intet kan forbedres i 
Økokrim. 

Statsadvokatens aktive rolle 
under etterforskningen var en 
viktig forutsetning allerede ved 
etableringen av Økokrim i 1989. 
Fordi erfaringen fra noen saker 
da var at uten en aktiv statsad-
vokat renner saken lett ut i 
sanden. 

Tanken er at når en statsad-
vokat leder etterforskningen ut 
fra kunnskaper om hvordan 
saksfremlegget må skje i en 
eventuell senere rettssak og hva 
som kreves der, blir etterfors-
kningen mer målrettet. I tillegg 
er det en fordel, etter mitt syn 
også rettssikkerhetsmessig, at 
den statsadvokaten som skal 
avgjøre påtalespørsmålet har 
dyp kunnskap om alle vesent-
lige sider av saken. I store og 
kompliserte saker er dette 
vanskelig å få til uten at 
vedkommende har fulgt saken 
fra starten.

Det er viktig å beholde 
ordningen. At statsadvokater 
deltar aktivt under etterfors-
kningen i økonomiske straffe-
saker er heller ikke unikt for 
Norge.

Dette arbeidet må preges av 
profesjonell nøkternhet og 
kvalitet. Men det lar seg faktisk 
kombinere. Kvalitetssikring av 
påtalevedtak er et levende 
diskusjonstema hos oss, og 
kontinuerlig under utvikling.

Dale og Stordrange skriver at 
ordningen «svekker tilliten til 
de vurderinger Økokrim gjør i 

egenskap av aktorat». Er ikke 
da spørsmålet – forutsatt at 
aktor ikke manipulerer 
domstolen – hvilken indikasjon 
domstolenes avgjørelser gir? Av 
tiltalepostene vi går i retten 
med, er domstolene enige i mer 
enn ni av ti.

Når Stordrange tidligere har 
fremholdt at Acta-saken i 
Stavanger burde vært etterfor-
sket av Økokrim, så forstår jeg 
det slik at han mente som 
forsvarer at et høyt kompetent 
fagmiljø ville gi en mer betryg-
gende håndtering. At statsadvo-
katene i dette miljøet er tett på 
under etterforskningen, var da 
ikke en tung innvending.

Ti av Økokrims cirka 70 etter-
forskere har bakgrunn fra skat-
teetaten (ingen fra Finanstil-
synet, slik Stordrange har sagt 
før). Jeg mener dette er en 
styrke, og har svært vanskelig 
for å se hvordan det skulle bidra 
til at vi blir styrt. Flere av 
Økokrims politiadvokater har 
forøvrig bakgrunn fra advokat-
bransjen, noe vi også anser som 
en styrke.

Det er feil at alle sakene til 
Økokrim kommer fra kontroll-
organer, bostyrere, med videre 
– selv om det dessverre er slik, 
både i Økokrim og i politiet 
ellers, at mer ressurser gjerne 
kunne vært brukt på å etter-
forske saker fra private anmel-
dere som bedrageriofre med 
videre. Økokrim startet både i 
2010, 2011 og 2012 flere saker på 
eget tiltak.

Samarbeidet mellom kontroll-
myndigheter og politiet/
Økokrim vil være tett også i 
fremtiden. Men det er ikke, og 
skal ikke være, tvil om at påtale-
myndigheten styrer straffesaker.

Respekt for prosessreglene? 
Det er sant at de relativt omfat-
tende innledningsforedragene i 
blant annet Økokrims saker 
støter an mot lovens anvisning 

om at aktor i innledningen skal 
«forklare hva som er gjenstand 
for tiltalen, og kort nevne de 
bevis som vil bli ført». Det er i 
det hele tatt grunn til å se på 
om straffeprosessloven bør 
endres for å få en bedre avvik-
ling av store straffesaker. Men et 
omfattende innledningsfore-
drag trenger ikke stride mot 
uskyldspresumpsjonen.

At det er sakens art og 
omfang, og ikke aktorenes 
tilbøyeligheter, som er årsak til 
mer omfattende innledningsfo-
redrag enn i andre straffesaker, 
understøttes av at det også 
hender at forsvareren – ikke 
Økokrim – «insisterer» på et 
omfattende innledningsfore-

Aksjonærene 
kan ansvarsfritt 

velge å være helt pas-
sive investorer i ak-
sjer i selskapet. De 
eier nemlig ikke sel-
skapet

Dollarskvisen nesten eliminert

20©13                                  grafikk/Kilde: Bloomberg og DNB

Dollarpremien man må betale for å bytte til seg dollar mot 
å gi fra seg euro i tre måneder utover differansen mellom 
Libor og Euribor (basis swap). Jo høyere verdi, jo verre dollarskvis for de 
europeiske bankene. 100 basispunkter tilsvarer ett prosentpoeng. 
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Ruglete tillit

20©13                                  grafikk/Kilde: Bloomberg og DNB

Kredittforsikringsindeks for senior usikrede femårslån til 
europeiske banker 
 Siden ifjor sommer har prisen for å forsikre usikret langsiktig finansiering til europeiske 
banker halvert seg. Den har steget i februar, men falt litt igjen de seneste dagene.
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Betaler tilbake

20©13                                  grafikk/Kilde: Bloomberg og DNB

Utlån til til kredittinstitusjoner fra Den europeiske sentralbanken. Milliarder euro
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KREDITT
OLE EINAR 
STOKSTAD

  STYRKE. Ti av Økokrims 
cirka 70 etterforskere har 
bakgrunn fra skatteetaten. Jeg 
mener dette er en styrke, og har 
svært vanskelig for å se hvordan 
det skulle bidra til at vi blir styrt, 
skriver Trond Eirik Schea i 
Økokrim.
Foto: Aleksander Nordahl

DN 16. februar 2013DN 16. februar 2013

arbeider med skattespørsmål, 
hevde at skattesvik er en trusel 
mot velferdsstaten, og må 
straffes strengt. Dermed klarer 
alle å argumentere for et øket 
straffenivå i økokrimsaker, slik 
at det ikke står i forhold til 
straffenivået i andre deler av 
strafferettspleien. 

Det er forsvarernes og 
domstolenes oppgave å stå mot 
de utviklingstrekk som 
Økokrim søker å få til gjennom 

rettsutviklingen. Derfor må 
forsvarerne i økokrimsaker 
være årvåkne og sette foten ned 
når Økokrim tøyer prosessre
glene eller de materielle rettsre
gler. 

Også vi som forsvarere kan bli 
bedre i så måte. 

n  advokat dr. juris Bjørn Stor-
drange og senioradvokat Toril 
Dale i advokatfirmaet Steen-
strup Stordrange DA

DN har de siste ukene hatt 
flere innlegg og artikler 
om Økokrims organise

ring og virksomhet. I debatten 
har vi fått gode innlegg fra 
advokatene Lyngtveit, Sulland 
og Brosveet. På motsatt side står 
professor Peter Gottschalk, og 
angriper kritikerne øyensynlig 
ut fra det syn at all kritikk er 
usaklig og ugrunnet. 

Økokrim fortjener et bedre 
forsvar. Selv de av oss som 
mener at Økokrim gjør mye feil 
og er galt organisert, er innfor
stått med at vi trenger et 
særskilt etterforskningsorgan 
for denne type straffesaker. Det 
er nødvendig for å beskytte vårt 
økonomiske system. Men det er 
et misforstått forsvar å holde 
fast ved at intet kan forbedres i 
Økokrim. 

Vi vil peke på seks ulike 
temaer, hvor Økokrim har et 
betydelig forbedringspotensial. 

1. Økokrim må i sin forfølg-
ning av straffesaker bli mindre 
styrt av maktorganer: offent
lige tilsynsorganer, statlige 
bedrifter og bostyrere i større 
konkursboer. Disse organene 
spiller en altfor viktig rolle i 
Økokrims arbeid. Dels kommer 
alle sakene til Økokrim fra slike 
organer, det er for høy tetthet av 
personer med bakgrunn derifra, 
og ikke minst lar Økokrim disse 
maktorganene spille en stor 
rolle i etterforskningen, blant 
annet ved at de får delta under 
ransaking og i avhør. Dette er 

betenkelig siden de i realiteten 
representerer fornærmede, og 
man kan ikke utelukke at disse 
har bestemte motiver og egen
interesse i sakens utfall. Tett
heten svekker Økokrims selv
stendighet og objektivitet.

2. Økokrims statsadvokater 
bør være uavhengige og objek-
tive til etterforskningen. I dag 
er statsadvokatene også ledere 
av etterforskningen. Slik er det 
ikke i andre deler av påtalemyn
digheten. Statsadvokatene kan 
dermed utvikle et for sterkt 
eierskap til sakene og få 
prestisje knyttet til utfallet. 
Dette er ikke bare uheldig for de 
vurderinger som gjøres på påta
lesiden i Økokrim. Det svekker 
også tilliten til de vurderinger 
Økokrim gjør i egenskap av 
aktorat. 

3, Økokrim må i større grad 
konsentrere seg om store 
saker. Vi vet at dette har vært et 
synspunkt innad i Økokrim i 
mange år, men altfor ofte insis
terer Økokrim på å fremme 
mange tiltaleposter som spiller 
en helt marginal rolle i en stor 
sak, og som forlenger og 
fordyrer enhver prosess. Dette 
medfører også at Økokrim må 
utforme sine tiltaler med større 

presisjon. Det har dessverre 
utviklet seg en praksis hvor 
Økokrim i økonomiske saker i 
utilstrekkelig grad individuali
serer de straffbare forhold, men 
peker på en rekke transaksjoner 
eller et beløp som er summert. 
Dermed blir sakene forvansket, 
og bevisbyrden blir i realiteten 
snudd. 

4. Økokrim bør vise større 
respekt for prosessreglene. 
Økokrim har utviklet en 
prosessmodell som avviker fra 
straffeprosesslovens forutset
ninger. Økokrim insisterer på å 
holde lange innledningsfore
drag og gjennomgå sentrale 
dokumenter tidlig i saken. Dette 
er i strid med lovens forutset
ninger, fordi den tiltalte skal gi 
forklaring før bevisene blir ført 
og på den måten forverres den 
tiltaltes stilling. Fremgangs
måten gjør at økokrimsakene 
blir farget fra starten av på 
bekostning av uskyldspresump
sjonen.

5. Økokrim bør ikke bruke 
straffesaker til å utvikle ny 
rett. Det er en rekke eksempler 
på at Økokrim, som forutset
ning for en straffedom, krever 
at domstolene skal legge til 
grunn en lovforståelse av sivile 
rettsregler som i beste fall er 
tvilsom. Økokrim vil altså 
utvikle nye rettsregler i enkelt
saker mot tiltalte, som dermed 
blir brukt som prøvekluter i 
rettsutviklingen. Eksempler på 
dette ser vi i flere deler av virk
somheten, og nå særlig innenfor 
verdipapirhandelretten, men 
også ved den økende anven
delsen av utroskapsbestem
melsen som en generalklausul. 

6. Økokrim må bygge ned 
tunnelsynet. Fordi Økokrim er 
organisert i team med forskjel
lige rettsområder, vil hvert team 
mene at ens eget område er det 
viktigste i norsk strafferetts
pleie. Derfor opplever vi at de 
som driver med verdipapir
handel, hevder at forbrytelser 
innenfor den sektoren må 
straffes strengt, fordi forbrytel
sene truer vårt økonomiske 
system. Tilsvarende vil de som 

Professor dr. juris, Beate 
Sjåfjell, hadde i gårsda
gens DN et innlegg under 

tittelen «Brist i skattelogikk». 
Hun forøkte å påvise at over
skuddet i et aksjeselskap ikke 
tilhører dets eiere og at 
selskapsskatt derfor ikke er noe 
eierne (indirekte) betaler. Dette 
ble begrunnet med at det er en 
rekke lover og regler som styrer 

hvorledes og hvor mye midler 
eierne til enhver tid kan ta ut av 
et selskap. 

Jeg betviler ikke Sjåfjells juri
diske kompetanse, men det er 
nok ikke slik at man ikke eier 
noe selv om samfunnet har 
regler for hvor fritt det kan 
disponeres. Hvem overskuddet 
skulle tilhøre dersom det ikke 
var eierne, hadde vært interes
sant å vite, men det ble ikke 
belyst i nevnte artikkel.

n  Marius Steen, Oslo

Avgangskarakterene fra 
videregående skole er 
inngangsbilletten til 

høyere studier. De benyttes i 
tillegg som mål på om forut
setningene for å lykkes som 
student er tilstede. Problemet er 
den mer implisitte antagelsen 
om at karakternivå også sier 
noe om personen vil lykkes i 
arbeidslivet etterpå.

Intelligens og personlighets
trekket samvittighetsfull spiller 
størst rolle for avgangskarak
teren, fant den svenske psyko
logen Pia Rosander ved å følge 
200 elever i den videregående 
skolen over tre år. Samtidig fant 
hun at gutter med lavere intel
ligens kunne kompensere ved å 
være mer strukturert, og 
dermed redde karaktersnittet. 

Jenter med en mer overfla
disk tilnærming til lærestoffet 
fikk bedre karakterer, avdekket 
studien videre. Disse jentene 
fryktet for å feile på eksamen, la 
opp til en puggebasert strategi, 
og ble belønnet med gode 
karakterer. Funnet gir en viss 
grad av støtte av kritikken som 
rettes mot skolen som overfla
disk og puggebasert.

Intelligens og struktur ser ut 
til å spille en viktig rolle både 
for gode skolekarakterer og 
suksess i arbeidslivet. Samtidig 
er det viktige forskjeller. Mens 
det er en viss uenighet om hvor 
stor rolle intelligens spiller for 
akademiske prestasjoner på 
høyere nivå, er det bred enighet 
om at intelligens er den enkelt
faktoren som i størst grad 
forklarer forskjeller i presta
sjoner i arbeidslivet. 

Karakternivå forklarer kun ni 
prosent av variasjonen i jobb
prestasjoner, fant forskeren 
Philip L. Roth og kolleger i 
deres oppsummering av fors
kningen på området. Intelligens 
forklarer hele tjuefem prosent, 
og er den viktigste enkeltfak
toren. 

Karaktersnitt og skolepresta
sjoner er primært en indikasjon 
på kunnskapsnivå. Intelligens 

sier noe om forutsetningene for 
aktiv problemløsning og reson
nering. I en skolesituasjon er 
det rom for å kompensere for 
lavere intelligens med større 
grad av flid og struktur. I et 
hektisk arbeidsliv er muligheten 
mindre. I arbeidslivet legges det 
opp til forståelse, mindre til 
overfladisk innlæring. 

Rosanders funn gir grunn til 
å stille spørsmål ved karakter
basert utvelgelse til utdannel
sesløp og yrker. Legestudiet er 
et eksempel på et studium hvor 
karakterene er avskaffet som 
mål på kompetanse. Men det 
gjelder kun etter opptak. Para
doksalt nok er det kun de med 
aller høyest karaktersnitt fra 
videregående som slipper inn. 
Ved å åpne opp for alternative 
måter å vurdere potensielle 

studenters egnethet til studiet 
er det god grunn til å tro at 
kvaliteten på de ferdig uteksa
minerte leger ville øke. Med en 
lavere andel uteksaminerte 
nevrotiske leger som ekstra
bonus.

n  Rudi Myrvang, psykologspe-
sialist i arbeids- og organisa-
sjonspsykologi, Adm. dir, cut-e 
Nordic AS
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Professor dr. juris Beate 
Sjåfjell kommenterer i DN 
15. februar min kronikk 13. 

februar med en oppsiktsvek
kende påstand: «aksjonærene 
eier nemlig ikke selskapet». 

Isåfall er det flere enn meg 
som har misforstått. 

Regjeringen gjorde for 
eksempel en stor blemme da de 

kalte stortingsmelding 13, 
2010–2011 for «Eierskapsmel
dingen». 

Sjåfjell nevner at det er styret 

som foreslår utbytte og at gene
ralforsamlingen vedtar det. 
Både styre og generalforsam
ling kontrolleres av aksjonæ
rene. Dersom styret skulle 
finne på å nekte utbytte mot 
aksjemajoritetens vilje, kan 
eierne velge et annet ved neste 
ordinære generalforsamling.  

I den grad overskuddet ikke 
utbetales, vil det uansett 
komme eierne til gode 
gjennom økt aksjepris. Det er 
derfor vanskelig å plassere 

skattebyrden og eierskapet til 
overskuddet andre steder enn 
hos aksjonærene. 

Tar vi med selskapsskatten 
betales i dag en skatt på 48,2 
prosent ved uttak til person 
gjennom utbytte eller realisa
sjon. I min kronikk pekte jeg 
på at argumentasjonen til 
statssekretær Roger Schjerva 
tilsier at tallet ligger nært den 
reelle skattebelastningen. 

Det kan godt hende skatten 
burde vært høyere. I Frankrike 

er høyeste skattesats 75 
prosent, men i prinsippet 
finnes ingen øvre grense 
ettersom en formuesskatt ikke 
er en skatt på inntekt. 

Dette er noe politikerne må 
finne ut av. Men faktagrunn
laget bør være riktig, og det 
tilsier at den reelle skattebe
lastningen for aksjonærer i dag 
trolig er omtrent 50 prosent.

n  Espen Sirnes, førsteamanu-
ensis, Universitetet i Tromsø

Skattelogikken holder

På 1970tallet var det popu
lært å fjerne plomben på 
mopeden eller montere 

turbo på bilen. Det gikk bevi
selig fortere, men det var også 
langt farligere. Professor Johan 
E. Hustad, og deleier i Ecoxy 
(som leverer og installerer etter
brennere), går i bresjen for 
såkalte etterbrennere i gamle 
ovner i DN sist lørdag. 

Vi advarer mot «mekking» på 
ovnene. Hvis en installasjon av 
en etterbrenner skulle vise seg å 
fungere optimalt, blir det som å 
putte på hundre kubikk på en 
gammel Tempo femti kubikk. 
Den er ikke bygget for det. I 
motsetning til mekking på en 
bil, kreves det ikke etterprøving 
ved installering.

Gamle ovner som får montert 
etterbrenner vil få en høyere 
temperatur i ovnen, noe som 
medfører risiko for at ovnen får 
skader og for høye røykgasstem
peraturer. Resultatet kan bli 
sprekker som fører til mer trekk 
og mer varme med påfølgende 
brannfare. Satt på spissen risi
kerer vi at ovnen rakner og vi får 
bålet ut i stua. 

Etterbrenner i en gammel ovn 
gir langt fra samme effekt som 
de nye ildstedene og fyller 
dermed ikke moderne krav til 
varme og utslipp ved lavere 
trekk og vedforbruk. Det er 
grunn til å advare mot dårlig 
dokumentert og hasardiøs 
teknologi. Å ettermontere turbo 
tilhører forrige århundre – enten 
det er bil eller ovn. 

Poenget med etterbrennere er 
å få mer energi og mindre sveve
støv ut av samme mengde ved. 
Vi støtter målet, men ikke veien 
dit. Etterbrennerne er for dårlig 
dokumentert, og hvis sikker
heten skal ivaretas bør hver 
enkelt ovn som får montert en 
etterbrenner testes brannteknisk 
slik produsentene må teste hver 
ny produktserie.  

Husholdningene som ikke har 
miljøvennlige ildsteder bør 
bytte ovn, ikke montere etter
brenner. 

n  Grethe Bachmann, styreleder 
Norsk Varme

Ikke «mekk» 
på ovnen din

AVVISER  
KRITIKK. 
Espen Sirnes er 
ikke enig med 
professor Beate 
Sjåfjell.

INNLEGG
Skatt

INNLEGG
Energi

Det er god grunn til å stille spørsmål ved bruk av 
karakterbasert utvelgelse til utdannelsesløp og yrker.

Karakterer  
til besvær

Jenter med en 
mer overfladisk 

tilnærming til lære-
stoffet fikk bedre  
karakterer

KARAKTERPROBLEM.  Gode karakterer fra videregående er billetten til 
høyere studier, men det er ikke sikkert at de sier noe om hvordan eleven 
vil lykkes i arbeidslivet etterpå, skriver Rudi Myrvang. Foto: Ståle Andersen

FORSKNING  
VISER AT ...
RUDI MYRVANG

Økokrim må 
forbedres
INNLEGG
Jus

Økokrim fortjener et bedre forsvar mot all 
kritik ken. Vi har seks punkter til konkrete forbedrings-
muligheter, skriver advokat dr. juris Bjørn Stordrange 
og senioradvokat Toril Dale. 

FORSKNINGEN

Hvem: Rosander, P. (2012)
Hva: The importance of persona-
lity, iq and learning approaches – 
Predicting academic performance.
Hvor: Doktorgradsavhandling fra 
Lund Universitet.

Hvem: Roth, P. L.; BeVier, C. A.; 
Switzer III, F. S. og Schippmann, 
J. S. (1996) 
Hva: Meta-analyzing the relations-
hip between grades and job perfor-
mance. 

ORDFORKLARING

n  Intelligens: Generell evne til å 
resonnere, planlegge, løse proble-
mer, tenke abstrakt, lære hurtig, og 
lære av erfaring.
n  Nevrotisisme: Følelsesmessig 
ustabilitet med tilbøyelighet til 
angst, irritabilitet, depresjon og for-
legenhet.
n  Samvittighetsfull: Tilbøyelig-
het til systematikk og orden, selv-
disiplin og pålitelighet.

Professoralt forvirrende
INNLEGG
Skatt

Bjørn  
Stordrange

Toril 
Dale

n  HJELP I SEKS PUNKTER.
Bjørn Stordrange og Toril 
Dale har en liste med forslag 
til hvordan Økokrim og dets 
sjef Trond Eirik Schea kan 
forbedre virksomheten.  
Foto: Aleksander Nordahl

drag hvor sentrale dokumenter 
legges frem.

At Økokrims organisering i 
team med faglige ansvarsom-
råder medfører at man klarer å 
«argumentere for et øket straf-
fenivå i økokrimsaker, slik at 
det ikke står i forhold til straf-
fenivået i andre deler av straf-
ferettspleien», er å se bort fra 
domstolenes styring av straffe-
nivået. Hverken Økokrim eller 
påtalemyndigheten forøvrig 
fastsetter fengselsstraffens 
lengde; det gjør domstolene. At 
domstolene med Høyesterett i 
spissen har anvist strenge 
straffer i saker om alvorlig 
økonomisk kriminalitet og 
miljøkriminalitet – antagelig 

etter godt fremførte argumenter 
i aktors prosedyrer (det skulle 
bare mangle) – er uttrykk for 
straffverdighet, og ikke «en 
pervertering av samfunnets 
verdigrunnlag» slik Stordrange 
tidligere har omtalt det.

   Trond Eirik Schea, 
Økokrim-sjef

DN 19. februar

Upassende fl ytider kan forstyrre søvnmønsteret 
ditt, noe som kan være et problem for forretnings -
reisende med behov for å ankomme våkne og 
skjerpede. Air France - KLM har langruter som 
tar hensyn til nattesøvnen, sier dr. Chris Idzikowski, 
leder ved Sleep Assessment and Advisory 

Good night, sleep tight, don’t let the jetlag bite!

dr. Chris Idzikowski PhD 
leder ved Sleep Assessment and 
Advisory Service og Edinburgh 
Sleep Centre.

Service og Edinburgh Sleep Centre. Han forklarer 
grunnlaget for en vellykket forretningsreise:

– For interkontinentale reiser er målet å minimere 
reisetid og jetlag, og maksimere tiden til å jobbe, 
slappe av og sove. Natten er den riktige tiden å 

Air France og KLM kan med sine respektive knutepunkt tilby følgende ideelle kombinasjon: 
en kort etappe etterfulgt av en lang fl yreise til sluttdestinasjonen din, der mellomlandingen er raskt 
unnagjort. Vi fl yr fra: Torp, Oslo, Kristiansand, Bergen, Stavanger, Trondheim og Ålesund.

sove på, selv om man også kan ta seg en blund 
midt på dagen. Når man planlegger en reise, bør 
det være et mål å få sove i den naturlige og mest 
gunstige tiden på døgnet.
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Shanghai
via Amsterdam

Kuala Lumpur
via Amsterdam

Bangkok
via Amsterdam

14.30 16.20

14.25

17.25

16.05

17.15 19.05

17.10

Biologisk natt

10.05

15.45

10.40

20.50

”
En glimrende 
miks. Du kan 

jobbe under den første 
fl yturen, og slappe av og 
sove under den andre.”

Bangkok 
via Amsterdam (Torp)
Vi fl yr 14.30 – 16.20,
17.25 – 10.05

”
En uslåelig 
kombinasjon. 

Bruk dagen til arbeid 
og få en god natts 
søvn under den 
lange fl yturen.”

Kuala Lumpur 
via Amsterdam (Bergen)
Vi fl yr 17.15 – 19.05,
20.50 – 15.45

”
En fl ott rute. 
Du får mulighet 

til en hel natts søvn 
før du ankommer 
destinasjonen.”

Shanghai 
via Amsterdam (Stavanger)
Vi fl yr 14.25 – 16.05,
17.10 – 10.40


