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Skattemyndighetene har 
nok verktøy i verktøykassa 
Replikk til Morten Eriksen

Av advokat Petter Dragvold

Forfatteren er av den oppfatning at førstestatsadvokat Morten Eriksen i Skatterett
2015 s 25 fl. retter uberettiget kritikk mot Høyesterett når han påstår at de bidrar til
å undergrave det norske skattefundamentet. Kritikken burde heller vært rettet mot
skatte- og påtalemyndighetene, som ikke utnytter de mulighetene dagens skatte-
regler gir, og eventuelt lovgiver.

Petter Dragvold er født i 1954, cand. jur. I 1981, og er tilsluttet skatteadvokatfel-
lesskapet Arntzenlegal.

1. Innledning
Jeg leste artikkelen til Morten Eriksen i Skatterett nr. 1 2015 s 35 med stor
interesse. Grunnet sin språkdrakt oppfatter jeg artikkelen som en kritikk av
Høyesterett. Forfatteren påstår bl.a. at Trinc og Trag-dommen, se Rt. 1997 s
1646, har fått enorme konsekvenser fordi den har ført til at «flere hundre
milliarder av kroner er flyttet skattefritt fra Norge til nærstående og aktivi-
tetsløse riggeiende selskaper i skatteparadiser». 

Jeg er helt enig med forfatteren i at det er viktig at det norske skattefun-
damentet sikres. Men det bærer helt galt av sted når han hevder at Høyeste-
retts avgjørelse har bidratt til å undergrave skattefundamentet. Dommen slo
bare fast det som etter min mening har vært og er langvarig og sikker juss
både privatrettslig og skatterettslig. Høyesterett forholder seg til legalitets-
prinsippet som skranke for rettsanvendelsen i dommen. Det hadde derfor
vært mer naturlig om forfatteren hadde rettet skytset mot lovgiver, isteden-
for for å forsøke å gi begrepet felles virksomhet et nytt innhold. Jeg kan hel-
ler ikke si meg enig med Morten Eriksen når han påstår at Høyesterett had-
de en vanskelig oppgave i denne saken. Etter mine øyne fremstår uttalelsen
til Morten Eriksen som et retorisk grep for å fremprovosere en eventuell
omkamp. 

Før en tar et eventuelt initiativ ovenfor lovgiver, bør en først undersøke
om skattemyndighetene utnytter de muligheter dagens skatteregler gir.
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Dette blir ikke mindre viktig når forfatteren, slik jeg leser det, indikerer at
det ofte foreligger proforma, se i den forbindelse bl.a. artikkelen side 41,
hvor det heter:

«Operativt har det liten mening å skille driften fra riggen som mulig-
gjør driften, i to selskaper. Ofte er det så upraktisk at den formelle sel-
skapsledelsen ikke følges av konsernledelsen. Derfor etableres «doble
organisasjonskriterier» – en formell selsapsrettslig som benyttes over-
for offentlige og private kreditorer, og en reell som skal sikre effektiv
drift. Både Trinc og Trag var inaktive selskaper uten ansatte; en klar
indikasjon på at selskapene ble leder fra andre deler av konsernet.»

Hvis situasjonen virkelig er så ille som Morten Eriksen antyder, er det viktig
å sikre at lojale skattytere ikke får dårligere konkurranseforhold enn de som
illojalt utnytter systemet. Undertegnede er imidlertid av den oppfatning at
jussen her i stor grad representerer løsningen, dvs. at den allerede i tilstrek-
kelig grad sikrer skattefundamentet. Problemet er ikke jussen, slik som
Morten Eriksen hevder, men må eventuelt skyldes at skattemyndighetene
ikke bruker de verktøyene de er tildelt. Dette vanskeliggjør i så fall Øko-
krim sitt arbeid for å oppnå riktig ligning etter gjeldende regelverk. 

Jeg må imidlertid bemerke at jeg ikke kjenner meg igjen i virkelighets-
beskrivelsen til Morten Eriksen. At både offentlige myndigheter og skatt-
yterne kan misforstå regelverket er en ting, men at skattyterne i stor måle-
stokk driver med bevisst skatteunndragelse har jeg vanskeligheter med å tro
på. 

Nedenfor vil jeg se nærmere på innholdet av noen av begrepene som har
betydning for om det foreligger skatteplikt til Norge, nemlig begrepene fel-
les virksomhet, hjemmehørende og drives. I den forbindelse er det viktig å
være klar over at det her er snakk om selvstendige skattegrunnlag som ikke
må sammenblandes.

Muligens kan denne artikkel være til hjelp, men den vil neppe fullt ut av-
hjelpe Morten Eriksens frustrasjon, bl.a. grunnet hans de lege ferenda til-
nærming til problemstillingen. 

2. Felles virksomhet
For en tid siden skrev jeg en artikkel om «Utleie av borerigger i konsernfor-
hold – felles virksomhet», se SR 2010 side 375 flg. Da jeg følte, med rette
eller urette, at både skattemyndighetene og skattyterne, ikke hadde tilstrek-
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kelig fokus på hva som er bestemmende for når det foreligger felles virk-
somhet, noe som gjorde det vanskelige for alle parter å sikre riktig ligning.

Hvorvidt det foreligger felles virksomhet i Norge er i utgangspunktet et
internrettslig spørsmål. Virksomhetsbegrepet er ikke regulert i skatteavta-
len, dvs. at spørsmålet om felles virksomhet må avgjøres etter norsk rett.
Foreligger det felles virksomhet er det etablert et ansvarlig selskap som skal
nettolignes uavhengig av om selskapet er formelt registrert i Foretaksregis-
teret. 

Utrykket virksomhet i petrsktl § 1 («..undersøkelser etter og utvinning
av undersjøisk petroleumsvirksomhet..» omfatter som alminnelig utgangs-
punkt det samme som utrykkes i sktl § 2-3 bokstav b («..virksomhet som
vedkommende utøver eller deltar i..»)

Hvorvidt det foreligger felles virksomhet eller ikke, er i utgangspunktet
uavhengig av om det foreligger interessefellesskap mellom selskapene. Det vir-
ker imidlertid som om Morten Eriksen forsøker å gi begrepet felles virksom-
het et annet innhold innenfor konsern enn utenfor, se bl.a. artikkelen s. 65.

Etter norsk rett skal riggselskap – i likhet med andre selskap – vurderes
hver for seg, dvs. at de ikke kan identifiseres med hverandre eller eier, se Rt
1997 s 1646 (Trinc og Trag). OECDs mønsteravtale legger også til grunn at
hvert enkelt foretak innen flernasjonalt konsern anses som en separat enhet.
Det innebærer at en vanskelig kan forankre påstanden om felles virksomhet
i utøvelsen av rent eierskap i et konsern. Vi har ikke, og ønsker heller ikke,
konsernbeskatning i Norge.

Når vi skal vurdere om det foreligger felles virksomhet, må vi se på virk-
somhetstilknytningen mellom selskapene. I vårt tilfelle vil det være leiefor-
holdet. At det foreligger et leieforhold, er selvsagt ikke i seg selv tilstrekke-
lig for å hevde at det foreligger felles virksomhet. 

I skatteretten defineres en virksomhet som en aktivitet, som bl.a. har
økonomisk karakter og som drives for egen regning og risiko. Det er derfor
naturlig at Høyesterett uttaler at ved vurderingen av om det foreligger felles
virksomhet «står spørsmålet om virksomheten er drevet under felles rådig-
het og for felles regning og risiko helt sentralt». Det innebærer at spørsmålet
om det foreligger felles virksomhet i et utleietilfelle er avhengig av utleiers
interesse i boreaktiviteten. Hvorvidt det foreligger felles virksomhet må ba-
seres seg på en helhetsvurdering hvor ingen momenter alene er avgjørende. 

Når det gjelder de økonomiske forholdene må «hovedvekten legges på
den måten utleiers vederlag er bestemt på og størrelsen av vederlaget», se
Aarbakke «Virksomhetsbegrepet i norsk skatterett» Oslo 1967 § 5.53
(Overlatelse av realformuesgjenstander) s 5.60.
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Leievederlaget kan være fiksert til en fast sum, til en andel av bruttoleien
eller en andel av et eventuelt overskudd. 

Hvis vederlaget er fiksert til en fast sum, uavhengig av borevirksomhetens
resultat, taler dette for at det ikke foreligger felles virksomhet. Dette fremgår
klart av lagmannsrettsdommen i Trinc/Trag-saken, se Utv 1996 s 1083. 

Er vederlaget knyttet til operatørens bruttoinntekter, og ikke forhånds-
fiksert, viser rettspraksis at det ikke legges synderlig vekt på dette i vurde-
ringen av om det foreligger felles virksomhet, se Trinc og Trag-dommen og
Thor Falkanger «Leie av Skib» Oslo 1969 s 132.

Er imidlertid vederlaget er fiksert til en andel av et overskudd, herunder
basert på dekning av operatørens faktiske kostnader tillagt et fortjeneste-
element «kost pluss», er dette et tungtveiende moment for at det foreligger
felles virksomhet. Prisingsmodellene innebærer ikke bare at riggselskapet
tar markedsrisiko. Risikoen vil her også være om det i det hele tatt blir
«overskudd», dvs. utleiers inntekt er avhengig av boreselskapets resultat.
I så fall vil leievederlaget indirekte være et resultat av operatørselskapets
inntjening og utgifter. 

Som nevnt ovenfor, er et annet sentralt moment om virksomheten er
drevet under felles rådighet. Med det menes hvem som har adgang til å be-
stemme over eller påvirke virksomhetsutøvelsen. Gir utleieaktiviteten en
slik rådighetsadgang, vil det raskt foreligge felles virksomhet. Det må imid-
lertid her, som ellers i utleietilfeller, skilles mellom det tilsyn riggselskapet
utøver på leieobjektet i egenskap av utleier, og den kontrolladgang vedkom-
mende har over operatørselskapets virksomhet. Normalt vil det i konsern-
forhold ikke være kontraktsfestet at riggeier har rett til å bestemme over
eller påvirke borevirksomheten. Det er imidlertid ikke nødvendig at det
foreligger en formell kontrolladgang vedrørende operatørselskapets virk-
somhet, så lenge det grunnet leieavtalens innhold er naturlig å innfortolke
en reell kontrolladgang, se Aarbakke «Virksomhetsbegrepet i norsk skatte-
rett» Oslo 1967 s 5.16. Et armlengdeprinsipp tilsier også at et uavhengig ut-
leieselskap normalt vil sikre seg en eller annen form for kontroll hvor de har
tatt en viss risiko knyttet til operatørselskapets virksomhet. Utøves kon-
trollen av et annet selskap i konsernet, er det derfor naturlig å legge til
grunn at kontrolladgangen er delegert til dette selskapet. Ligger kontrollad-
gangen hos morselskapet kan man vanskelig hevde at vedkommende i den-
ne henseende opptrer i egenskap av aksjonær. Et klart eksempel på hvor det
foreligger løpende kontrolladgang, og dermed et moment for felles virk-
somhet, er hvor det i leieavtalen er brukt en kost-modell som tar utgangs-
punkt i operatørens faktiske kostnader.
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Under henvisning til ovennevnte kan jeg vanskelig forstå Eriksen sin
frustrasjon over de forhold som nevnes i artikkelen, da vurderingen om det
foreligger felles virksomhet, og derved skatteplikt til Norge, er uavhengig
av hva som formelt er avtalt, men avhenger bl.a. av om det foreligger en reell
kontrolladgang. En slik tilnærming til problemstillingen anvendes også
utenfor konsernforhold. Hva er da problemet? Men det er vel ikke der sko-
en trykker hos Morten Eriksen. Han synes egentlig å ønske en regelendring.
Men istedenfor å forsøke å ta en omkamp om innholdet av begrepet felles
virksomhet, hadde det vært mer naturlig f.eks. å kjempe for en utvidet
kildeskatt etter norsk intern rett. 

3. Hjemmehørende
Grunnet Morten Eriksen sin vide tilnærming til spørsmålet om det norske
skattefundamentet uthules gjennom organiseringen av internasjonal rigg-
virksomhet, kan det være naturlig å se nærmere på hjemmehørende proble-
matikken, og de verktøyene skattemyndighetene har for å møte utfordrin-
ger knyttet til utenlandske selskapers aktivitet på norsk sokkel.

Etter sktl § 2-2 har et aksjeselskap alminnelig skatteplikt til Norge hvis
det er «hjemmehørende» her i riket. Det har vært bred enighet i rettspraksis,
forarbeider, teori og ligningspraksis om at uttrykket hjemmehørende – for
så vidt gjelder utenlandske registrert selskap – referer seg til hvor selskapet
har sin faktiske ledelse. Løsningen bekreftes av Høyesterett i Rt. 2002
s 1144 hvor retten uttaler at «et utenlandsk selskap må anes skatterettslig
hjemmehørende i Norge dersom selskapet reelt sett må anses ledet fra
Norge». 

Det var lenge bred enighet om at begrepet «hjemmehørende», slik
Aarbakke har lagt til grunn i alle år, referer seg til stedet for faktisk ledelse,
dvs. stedet for beslutninger på styre og daglig leder nivå, med hovedvekt på
styrenivå. I Utv. 1995 s 481 FIN synes imidlertid departementet å mene at
vurderingskriteriet kun er faktisk ledelse på styrenivå for utenlands regis-
trerte selskap. For norsk registrerte selskap med aktivitet i utlandet har det
oppstått en diskusjon om det skal foretas en bredere vurdering, jf Utv. 1998
s 848 FIN og Petter Dragvold «Hjemmehørende-begrepet i skatteloven § 2-2»,
Skatterett 2012 s 97 på side 105–111. 

Å utelukke ledelse på daglig ledernivå, vil for det første komplisere vur-
deringen helt unødvendig grunnet det uklare grensnittet mellom hva som er
beslutning på daglig ledernivå og styrenivå – uavhengig av om selskapet har
daglig leder eller ikke. Videre risikerer en at skatteavtaler – grunnet de nye
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kommentarene i mønsteravtalen (2008) – gir Norge beskatningsretten, uten
at vi internrettslig utnytter denne regelen. Finansdepartementet bør snarest
reversere uttalelsen fra 1995, som opprinnelig antagelig var en inkurie, og
dermed sikre det skattefundamentet som faktisk er hjemlet i dagens regel-
verk. 

Videre er spørsmålet om hvor selskapet reelt sett ledes fra, prinsipielt
uavhengig av hvilke personer som står for ledelsen, se i den forbindelse Rt
2002 s 1144 (Utv 2012 s 1357). Hvis ledelsen skjer fra personer bosatt i Norge
vil altså selskapet være hjemmehørende her. Men at en konsernspiss fatter
beslutninger som påvirker virksomhetene i hele konsernet innebærer ikke at
konsernspissen av den grunn leder det enkelte selskapene i konsernet, like
lite som en generalforsamling leder et aksjeselskap (som etter aksjelovens
§§ 6-12 og 6-13 ledes av selskapets styre). Hadde Morten Eriksen sin «retts-
oppfatning» blitt lagt til grunn ville nær sagt alle selskaper, med en norsk
konsernspiss, vært hjemmehørende hit. 

Driver et «single purpose»-selskap med ren «bare-boat» utleie basert på
langsiktige avtaler, fordres det så lite ledelsesaktivitet at spørsmålet hvor sel-
skapet er hjemmehørende normalt ikke blir satt på spissen. Men det er uan-
sett viktig at selskapet sørger for tilstrekkelig notoritet vedrørende selska-
pets styremøter og beslutninger. Manglende skriftlighet vedrørende styre-
beslutninger kan gjøre det vanskelig med tilstrekkelig sikkerhet å fastslå/
dokumentere hvem som har utøvet ledelse på styrenivå, og hvor dette har
skjedd. I så fall kan ledelse på daglig leder nivå bli et sentralt vurderings-
kriterium. 

Det som forundrer meg er at skattemyndigheten ikke i større grad bru-
ker «krav om» notoritet som et hendig verktøy. Dette har vært et nyttig
verktøy for skattemyndighetene vedrørende den skattemessige grensen
mellom lån og utbytte. Hvis det f.eks. utarbeides styrereferat, som gir skinn
av at ledelsen formelt har skjedd av andre eller fra et annet sted enn det som
er reelt, ville et styremedlem normalt ha reagert på dette av ren berettiget
redselen for å bli tiltalt for medvirkning til skatteunndragelse, med de følger
dette kan få. Verktøyet ligger der, men brukes forunderlig nok ikke.

For en inngående drøftelse av hva som ligger i begrepet hjemmehørende,
og hvor ledelse på styre- og dagligledelse utøves, kan det vises til Petter
Dragvold, «Hjemmehørende-begrepet i skatteloven § 2-2», Skatterett 2012
s 97 flg. og 327 flg. 
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4. Drives
Hvis vi forutsetter at det hverken foreligger felles virksomhet eller at selska-
pet er hjemmehørende til Norge, kan selskapet likevel ha en begrenset skat-
teplikt til Norge fordi virksomheten «drives her eller bestyres herfra» i de
betydninger sktl § 2-3, 1. ledd bokstav b benytter disse uttrykkene. Selv om
det kan reises spørsmål om et riggselskap som bare leier ut en rigg på bare-
boat-basis i det hele tatt kan bli skattepliktig til Norge etter alternativet
«drives her», er det likevel interessant å se nærmere på problemstillingen.
Utviklingen kjennetegnes av økt bruk av tjenesteutsettelse, uten at man,
etter det vi erfarer, nødvendigvis har hatt tilstrekkelig fokus på de eventuelle
skattemessige konsekvensene dette kan få. Det kan derfor være på sin plass
med noen generelle kommentarer knyttet til begrepet «drives», også fordi
Morten Eriksen sveiper innom begrepet i sin artikkel. 

Det har nylig kommet en fersk lagmannsrettsdom på området, som er
referert i Utv 2015 s 63. Dommen er anket og er sluppet inn for Høyeste-
rett. Saken gjaldt en riggaktivitet som opprinnelig var organisert som ett sel-
skap som både eide og opererte riggen. Selskapet ble fisjonert i et eier-
selskap og et operatørselskap. Managementavtalen, som var inngått med en
selvstendig representant, ble ikke endret ved fisjonene. Retten kom til at
eierselskapet hadde skatteplikt til Norge da virksomheten ble drevet her
gjennom managementavtalen, og at unntaksbestemmelsen for borefartøy i
internasjonal virksomhet i sktl § 2-34 første ledd bokstav b ikke kom til
anvendelse. Sist nevnte problemstilling vil ikke bli kommentert her. 

En virksomhet drives her når den utøves av en representant her i riket.
Det vil si at vedkommende reprenstant driver oppdragsgivers virksomhet,
noe som vil være tilfelle om eier velger å overlate utøvelsen av utleievirk-
somheten til andre. Det er naturlig å legge til grunn at terskelen for at virk-
somheten drives her er lavere hvis det er en uselvstendig representant som
utøver aktiviteten enn en selvstendig representant, se Frederik Zimmer
«Internasjonal skatterett» Oslo 2009 s 170. I og med at hvert selskap anses
som et eget skattesubjekt, vil vurderingen om den selvstendig representan-
ten utøver utleiers aktivitet være uavhengig av om representanten er et sel-
skap i samme konsern eller ikke.

Om riggselskapet (eierselskapet) tjenesteutsetter generelle administra-
sjonsoppgaver, noe som ikke er uvanlig i dagens næringsliv, til f.eks. morsel-
skapet i Norge, er ikke dette tilstrekkelig til å kunne hevde at representan-
ten driver virksomheten. Tjenesteutsettelsen må etter min oppfatning gjelde
selve kjerneaktiviteten. I den forbindelse kan det vises til Aarbakke «Virk-
somhetsbegrepet i norsk skatterett» Oslo 1967 s 2.46 hvor det bl.a. heter:
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«Den aktiviteten som representanten utøver på oppdragsgivers vegne
må ha hatt et visst omfang for at den kan sies å drive virksomhet i
riket. L § 15, 1.ledd c må forståes slik at representanten må utøvet
handlinger som faller inn under den sentrale karakteristikk av virk-
somheten.» 

Med omfang siktes det her til aktivitetens intensitet. Det er naturlig da selve
riggutleien, utøvet av en utleier hjemmehørende i utlandet, ikke i seg selv er
tilstrekkelig for å etablere skatteplikt etter sktl § 2-3 1. ledd bokstav b. Det
må altså etableres tilstrekkelig aktivitetstilknytning til Norge utover det at
riggen operer her, for at en kan si at utleievirksomheten drives her. At utlei-
er utøver løpende kontroll av selve utleieobjektet er ikke i seg selv tilstrek-
kelig for å kunne hevde at vedkommende driver virksomhet her, da dette er
en naturlig del av gjennomføringen av utleieforholdet/oppfølgingen av rigg-
selskapets eierinteresser. 

Hvis riggselskapet ikke har daglig leder, kan ikke styret overlate den
funksjonen til en norsk selvstendig representant uten å risikere stedbunden
beskatning hit, under forutsetning av at aktiviteten oppfyller aktivitetskra-
vet for stedbunden beskatning. Med ledelse på daglig leder nivå forstås bl.a.
ordinære beslutninger og oppfølgning knyttet til den løpende driften av
selskapet, jf. aksjeloven § 6-14. Hvis det er styret som står for den daglige
ledelsen, kan gjennomføringen gjerne tjenesteutsettes til en norsk represen-
tant uten at dette i seg selv medfører at selskapets virksomhet «drives her»,
– så lenge de eventuelle avtaler som den selvstendige representanten inngår
anses som en naturlig del av representantens egen virksomhet, og ikke som
ledd i utøvelse av utleiers virksomhet. Selv om representanten er bemyndi-
get å inngå avtaler, og gjør dette, behøver ikke det i seg selv nødvendigvis
være tilstrekkelig for at virksomhet utøves her, se Rt 1941 s 105. 

Spørsmålet blir altså om den selvstendige representanten kun utfører
hjelpefunksjoner, eller i realiteten står for den daglige driften i et så stort
omfang at det kan sies at utleievirksomheten drives i Norge på vegne av det
utenlandske selskapet. 

I den ovennevnte lagmannrettsdommen uttaler retten bl.a.:

«OR (skattyter) har vist til at verken kommandittselskapet eller kom-
plementaren har noen ansatte her til lands. Selskapet har ingen admi-
nistrasjon i Norge. De sentrale beslutningene av betydning for driften
foretas av selskapsmøtet. OR gjør gjeldende at de funksjoner som ut-
øves av managementselskapet ikke er av betydning for utleier av rig-

Skatt-2015-3.book  Page 277  Tuesday, September 15, 2015  10:31 AM



278 Petter Dragvold

gen, men at dette er begrenset til tjenester knyttet til løpende daglige
drift. Det foregår da følgelig ikke noe aktivitet av betydning her.
Lagmannsretten er ikke enig i dette, men legger til grunn at omfat-

tende og løpende administrative oppgaver er tillagt OD gjennom ma-
nagementavtalen. Avtalen omfatter den daglige drift av riggen, både
når det gjelder eier- og utleiervirksomheten. Drift av utleievirksomhe-
ten foregår der hvor de aktiviteter som utgjør det vesentlige innhold
av selve utleien foregår. Det skjer etter lagmannsrettens oppfatning fra
OD sine lokaler»

Jeg har problemer med å følge retten her, da jeg vanskelig kan forstå at den
selvstendige representanten utfører omfattende og løpende administrative
oppgaver knyttet til utleievirksomheten. Når det gjelder rene «bareboat»-
avtaler, vil leieavtalene etter sitt innhold omfatte få gjøremål på utleiers
hånd. Den løpende aktiviteten som skjer på utleiers hånd er derfor normalt
minimal, bl.a. er det leietaker som er ansvarlig for det løpende vedlikeholdet
med mer. Det er imidlertid knyttet omfattende arbeid til operatøraktivite-
ten, men denne aktiviteten smitter ikke over på utleieaktiviteten. 

Med forbehold av jeg ikke kjenner til innholdet i managementavtalen, er
muligens problemet her at det ikke ble utarbeidet nye avtaler med den selv-
stendige representanten for hvert av selskapene i forbindelse med fisjonen.

Ovennevnte underbygger viktigheten av notoritet både med hensyn til
egne beslutninger og innholdet i avtalen om tjenesteutsettelse. Fokuserer
man ikke tilstrekkelig på dette kan det skape usikkerhet rundt spørsmålet
om virksomheten «drives her» i Norge, og medføre skatteplikt hit, noe
ovennevnte dom muligens kan være et eksempel på. Også i denne sammen-
heng vil et publisert fokus fra ligningsmyndighetene side vedrørende for-
ventet notoritet fra skattyterne, være et viktig verktøy for å sikre riktig lig-
ning. Dette vil antagelig også føre til at manglende notoritet gir skattyter en
strengere bevisbyrde.

5. Oppsummering
Morten Eriksen kan sikkert med god grunn være frustrert over hvorledes
han opplever skatteverden. Men i den utstrekning artikkelen er ment som et
grunnlag for å gjøre endringer basert på dagens rettstilstand, tror jeg det å
ikle en de lege ferenda artikkel en de lege lata form, blir som å kjempe mot
vindmøllene sammen med Don Quijote. Ser man imidlertid artikkelen ute-
lukkende som et dele lege ferenda innspill er artikkelen interessant, bl.a.
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fordi den gjenspeiler hvorledes en ekspert i strafferett opplever sitt møte
med skatterettens kompliserte, men herlige verden. Tipset til Morten Erik-
sen er at han bruker sin energi, som synes svært kraftfull, også språklig sett,
i en eventuell kamp for utvidet kildeskatt. Og skulle han mot formodning
vinne frem her, ville dette antagelig også bremse ned oljeutvinningen i
Nordsjøen.
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