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Norges gebyrpraksis overfor ut-
lendinger som har jobboppdrag i 
Norge er i strid med EØS-reglene. 
Det slo overvåkningsorganet ESA 
fast rett før jul i fjor. 

– De siste 10 –15 årene har 
Skatteetaten håvet inn titalls mil-
lioner i gebyrer ilagt utenlandske 
virksomheter eller norske motta-
kere av tjenester fra utenlandske 
virksomheter for manglende eller 
mangelfull rapportering til norske 
skattemyndigheter, sier Cathrine 
Bjerke Dalheim, advokat og part-
ner i KPMG. 

– Men med ESA-uttalelsen 
vil dagens skatteforvaltnings-
lov måtte endres, sier hun. 

Startet med oljen
Praksisen startet allerede på 
1970-tallet, forteller Torbjørn 
Amundsen, partner i KPMG.  

Da vrimlet Stavanger av menn 
med spisse støvler og Texas-dia-
lekt, men ingen amerikanske sel-
skap var registrert med oppdrag i 
byen. Myndighetene tok grep, og 
det ble innført en rapporterings-
plikt for disse arbeiderne. Først 
og fremst gjaldt denne rapporte-
ringsplikten oljearbeidere, men 
fra 2004 ble reglene utvidet til å 
gjelde for alle bransjer. 

Reglene har gjennomgått noen 
endringer i årenes løp. 

– På det mest ekstreme hadde 
oppdragsgiver ansvaret for å 
rapportere inn kontrakten, og en 
rekke opplysninger om de ansatte 
hos alle underleverandørene som 
skulle jobbe med prosjektet til 
Sentralskattekontoret for Uten-
landssaker, sier Amundsen. 

Underleverandøren må også 
rapportere inn opplysninger om 
sine ansatte. 

– Det norske selskapet som var 
ansvarlig for oppdraget, var også 
ansvarlig for rapporteringen og 
informasjonene fra alle underle-
verandører nedover i kjeden. Ett 
av de mest ekstreme eksemplene 
vi har sett, var Statoils daværende 
prosjekt på Melkøya. Selskapet 
var da solidaransvarlig for 43 
underlevererandører. 

– Bøtene selskapet risikerte, 

dersom bare mindre opplysnin-
ger var feil, var på flerfoldige mil-
lioner kroner. 

To ledd
I dag er pliktene begrenset noe, og 
oppdragsgiver er bare ansvarlig 
for innrapportering av kontrak-
tene i to ledd nedover. Likevel er 
bøtene selskapene risikerer store. 

– Fordi det er løpende dagbøter 
pr. kontrakt og ansatt, snakker vi 
fort om store summer, sier Dal-
heim. 

De kjenner til selskaper 
som har fått bøter i million-
klassen. 

– Dessuten er den administra-
tive byrden knyttet til rapporte-
ringen stor. Og bare den minste 
feil, for eksempel knyttet til om 
oppdraget er innleie eller entre-
prise, kan få svært store økono-
miske konsekvenser. 

Sjefer på besøk
Bygg- og anleggsbransjen er en av 
de bransjene som merker mest til 
disse reglene. 

Men de gjelder også for man-
ge andre. En av utfordringene, 
ifølge Amundsen og Dalheim, 
er Skatteetatens definisjon av 
begrepet oppdrag. 

– Skatteetaten ser på det 
som et oppdrag for eksempel 
når den britiske sjefen kom-
mer til Norge for å besøke 
selskapets datterselskap, 

sier Dalheim.
– Vi mener at det ikke er natur-

lig å se det som et oppdrag når per-
soner med en global eller regional 
funksjon innenfor eksempelvis IT, 
HR eller finans reiser til et annet 
land for å avholde ledermøter eller 
medarbeidersamtaler, sier hun. 

– Bør fremsette krav
Nå kan det altså være slutt på ge-
byrene. 

– Vi vet ikke om det vil bli gjort 
noen tilpasninger i loven, eller om 
saken vil ende i EFTA-domstolen. 
ESA har satt en frist i februar, sier 
Dalheim. 

Hun mener at konsekvensen av 
at ESA mener at gebyrpraksisen 
er ulovlig er at staten nå må tilba-
kebetale tidligere feilaktig ilagte 
gebyrer. 

– Bedriftene som er ilagt bøter 
bør fremsette krav så fort som mu-
lig, for å bryte foreldelsesfristen. 

Hvor lang foreldelsesfristen vil 
være er usikkert. 

– Vi antar at staten vil på-
berope seg en foreldelsesfrist 
på tre år, selv om det er mulig 
å argumentere med en lengre 
frist. Uansett anbefaler vi at 
norske og utenlandske sel-
skaper snur seg rundt så raskt 
som mulig for å fremsette til-
bakebetalingskrav før disse 
foreldes.  

– Her kommer det trolig til å 
bli rettssaker, sier Dalheim. 

Norske bedrifter har fått store bøter for mangelfull 
rapportering av utlendingers oppdrag for bedriften. 
Nå mener ESA at praksisen er ulovlig. 

MENER  
MYNDIGHETENE 
MÅ BETALE 
TILBAKE: Torbjørn 
Amundsen og 
Cahtrine Bjerke  
Dalheim i KPMG 
råder bedrifter som 
har fått bøter til 
å kreve tilbake-
betaling.   
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Kjempebøter kan 
være historie

Finansavisen har spurt Fi-
n a n sdepa r t ement et om 
ESA-avgjørelsen vil medføre 
endringer i skatteforvaltnings-
loven. 

«Det er ikke gjort endringer 
i de aktuelle reglene for 2019, 
men fra 1. januar 2018 trådte 
det i kraft endringer i reglene 
som samlet sett begrenset de 
opplysningspliktiges admi-
nistrative byrder (se Prop. 1 LS 
(2017-2018) kapittel 21)», skri-
ver Maria Korkunc, seniorråd-

giver i Finansdepartementet i 
en epost. 

«ESA mener reglene, også 
etter endringene i 2018, ikke er 
forholdsmessige og i strid med 
EØS-avtalen. Finansdeparte-
mentet vurderer nå innholdet 
i ESAs avgjørelse og hva pro-
sessen videre bør være. Det er 
derfor for tidlig å kommentere 
spørsmålet om det er aktuelt 
med ytterligere endringer og 
når disse eventuelt kan frem-
mes», fortsetter hun. 

– For tidlig å 
kommentere
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HYPPIG BRUKT 
I BYGG- OG 
ANLEGG: Bygg- og 
anleggsbransjer 
benytter ofte 
utenlandske under-
leverandører i sine 
prosjekter.   
 FOTO: Iván Kverme
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En arbeidsmarkedsundersøkelse 
gjennomført av bemanningssel-
skapet Randstad viser at hele 82 
prosent av norske ansatte ønsker 
å lære seg nye digitale ferdigheter 
for å være sikret jobb i fremtiden. 
47 prosent mener at digitalisering 
av arbeidslivet krever kunnska-

per de ikke har i dag. 
Undersøkelsen viser at bare 

41 prosent av respondentene 
mener at arbeidsgiveren inves-
terer i denne typen opplæring av 
de ansatte. 

Rekrutterer
– Vi har lenge sett en tendens til 
at arbeidsgivere heller rekrutte-
rer ny kompetanse enn å utvikle 
egne medarbeidere, sier Eivind 
Bøe, daglig leder i Randstad. 

– Som ansatt har man derfor 
mye å tjene på å styrke sin egen 
digitalkunnskap. 

Og det er det mange som gjør.

Nesten halvpartene av de 
norske respondentene sier at de 
utdanner seg innenfor digital tek-
nologi på egen hånd. 

– Det å holde seg løpende opp-
datert blir bare viktigere og vik-
tigere. Vi ser dette tydelig blant 
dem som søker jobber gjennom 
oss: øverst på ønskelisten er 
muligheten for egenutvikling og 
læring i jobben. Det kommer høy-
ere opp på prioriteringslisten enn 
lønn. Å tilby utvikling og utdan-
nelse er en viktig forutsetning 
for virksomheter som ønsker å 
rekruttere de beste arbeids-
tagerne, sier Bøe.

Ansatte utdanner seg på egen hånd
En stor del av norske 
arbeidstagere vil øke 
sine digitale ferdigheter, 
men mange er nødt til å 
gjøre det på fritiden. 

FORUTSETNING: 
-Å tilby utvikling og 
utdannelse er en 
viktig forutsetning 
for virksomheter 
som ønsker å 
rekruttere de beste 
arbeidstakerne, 
sier eivind Bøe i 
randstad.   
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