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Instruks for utøvelsen av statens partsstilling på skatte- og 
avgiftsområdet (rettssaksinstruksen) 

 
Hva handler instruksen om? 

Instruksen gjelder skatteetatens håndtering av statens partsstilling i rettssaker på skatt-, avgift- og 

innkrevingsområdet. Instruksen gjelder, så langt den passer, for saker hos divisjon Innkreving, avdeling 

oppdrag og avdeling bidrag og tilbakebetaling. 

  

Hvem er instruksen relevant for? 

Instruksen er relevant for alle som har ansvar eller arbeidsoppgaver knyttet til søksmål og/eller 

stevning fra skattepliktige. 

  

I hvilken sammenheng skal instruksen brukes? 

Instruksen gjelder behandling og oppfølging av skatteetatens rettssaker. 
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1 Innledning 
Domstolene kan prøve lovligheten av skatteetatens forvaltningsvedtak. Dette innebærer at domstolene 
kan kontrollere rettsanvendelse og saksbehandling, samt at vedtakene bygger på korrekt faktum, 
herunder at vedtakene er saklige og forsvarlige, og ivaretar hensynet til likebehandling. Skatteetaten skal 
legge til rette for at domstolene kan utøve sin prøvingsrett, se for eksempel punkt 6.2.2 om mangler i 
stevningen. 
 
Instruksen gjelder skatteetatens håndtering av statens partsstilling i rettssaker på skatt-, avgift- og 
innkrevingsområdet. Instruksen gjelder så langt den passer for saker hos divisjon Innkreving, avdeling 
oppdrag og avdeling bidrag og tilbakebetaling.  
 
Ved varsel om søksmål og/eller stevning innleder skattepliktig en rettslig prosess. Skattesaker går for de 
alminnelige sivile domstolene og reguleres uttømmende av skatteforvaltningsloven kapittel 15 og de 
sivilprosessuelle reglene i tvisteloven. Dette innebærer blant annet at staten opptrer som part i saken og 
har fulle partsrettigheter på linje med private parter ("privat partsautonomi"). Forvaltningsreglene i 
skatteforvaltningsloven eller forvaltningsloven mv. får ikke anvendelse for skatteetatens behandling av 
rettssaker.  
 
Instruksen er i hovedsak en videreføring av instruks av 22. desember 2015, men instruksen er oppdatert i 
tråd med omorganisering som trådte i kraft 1. januar 2019. Instruksen er også oppdatert med et kapittel 
om søksmålsadgang og henvisninger til skatteforvaltningsloven. 
 
Henvendelser til Skattedirektoratet vedrørende rettssaker skal skje via rettssakspostkassa: 
rettssakene@skatteetaten.no.  
 
Den reviderte instruksen gjelder fra 1. januar 2019. 
 

2 Søksmålsadgang 

2.1 Søksmål fra skattepliktige mv. 

Den skattepliktige og/eller andre som har klageadgang etter skatteforvaltningsloven, kan reise søksmål 
om prøving av avgjørelsen eller prøving av senere avgjørelse i klagesaken, jf. skatteforvaltningsloven § 
15-1 (1). Det følger av skatteforvaltningsloven at klageadgang og søksmålsrett ikke er begrenset til den 
skattepliktige selv, men også gjelder den som et vedtak retter seg mot eller den som er endelig ansvarlig, 
jf. skatteforvaltningsloven § 13-1 første ledd. Eksempel på et tilfelle der den endelige ansvarlige for 
skatten hadde søksmålsadgang er Høyesteretts kjennelse i Rt-2012-159 som gjaldt ansvar for 
manglende trekk av kildeskatt etter skatteloven § 10-13. 
 
Der det er snakk om å prøving av en avgjørelse som der det ikke foreligger klageadgang etter 
skatteforvaltningsloven, kan det likevel reises søksmål dersom det foreligger rettslig interesse etter 
tvisteloven § 1-3, jf. skatteforvaltningsloven § 15-1 (2). 
 
Den som fatter avgjørelse i første instans kan bestemme at søksmål ikke kan reises uten at adgangen til 
å klage over vedtaket er benyttet, jf. skatteforvaltningsloven § 15-5. Nærmere retningslinjer for å sette 
vilkår om at klageadgangen er benyttet er omhandlet i Skatteforvaltningshåndboken. 
 

2.2 Søksmål fra departement eller kommune 

Departementet kan ta ut søksmål mot nemndsvedtak etter skatteforvaltningsloven § 15-2 (1). 
Departementets adgang til å ta ut søksmål er ikke delegert. 
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Søksmålet retter seg mot skatteklagenemnda ved nemndas leder. Den skattepliktige som avgjørelsen 
retter seg mot skal varsles om søksmålet og kan tre inn i saken som partshjelper, jf. tvisteloven § 15-7. 
 
Rettens avgjørelse i saker der departementet har tatt ut søksmål får rettsvirkning ovenfor den 
skattepliktige.  
 
Kommunestyret kan ved søksmål få prøvd vedtak som gjelder spørsmålet om hva som er rett skattested 
for enkelte skattepliktige. Søksmål anlegges mot den andre eller de andre kommunene som er part i 
tvisten, jf. skatteforvaltningsloven § 15-2 (2).  
 
Kommunestyret kan ved søksmål få prøvd vedtak som gjelder spørsmål av betydning for utskrivingen av 
eiendomsskatt. Kommunestyret kan også få prøvd den skattepliktiges fastsetting av skattegrunnlaget for 
kraftforetak som har betydning for utskrivingen av eiendomsskatt, jf. skatteforvaltningsloven § 15-2 (3). 
 

3 Vernetingsregler 
Reglene om verneting i skatte- og avgiftssaker følger vernetingsreglene i tvisteloven av 17. juni 2005 nr. 
90. 
 
Etter tvisteloven § 4-4 første ledd kan søksmål reises ved saksøktes alminnelige verneting. Staten har 
alminnelig verneting i Oslo.  
 
Tvisteloven § 4-5 åttende ledd gir alternativ adgang til å reise søksmål mot staten ved saksøkers 
alminnelige verneting. Etter tvisteloven § 4-4 andre og tredje ledd har personlige saksøkere verneting der 
de har bopel, upersonlige saksøkere der virksomheten har hovedkontor. Etter tvisteloven § 4-6 kan 
partene avtale verneting ved en annen domstol.  
 
I saker som er lagt til en av divisjonene og behandlet som sakskompleks, bør divisjonens juridiske stab 
søke å avtale verneting ved én og samme domstol. Det samme gjelder søksmål som igangsettes etter 
stansing i påvente av domstolens vurdering i pilotsak. 
 
I saker om tvangsfullbyrdelse og konkursbegjæring følger vernetinget av reguleringen i særlovgivningen, 
som tvangsfullbyrdelseslov, dekningslov, konkurslov mfl. I all hovedsak vil saksøktes verneting gjelde. I 
saker om midlertidig sikring følger vernetinget reguleringen i tvisteloven.  
 

4 Utøvelse av statens partsstilling 

4.1 Finansdepartementet 

Finansdepartementet utøver statens partsstilling på skatte- og avgiftsområdet med mindre annet er 
bestemt i lov, instruks eller ved delegasjon. 
 
Eksempel på områder hvor det ikke er gitt særregler er søksmål etter folkeregisterloven. Partsstillingen 
blir eventuelt delegert til Skattedirektoratet i den enkelte sak. Skattedirektoratets adgang til videre 
delegasjon til divisjonene vil normalt fremgå av departementets delegasjonsvedtak. Ved delegasjon er det 
Finansdepartementets myndighet som utøves og partsbenevnelsen er "staten v/Finansdepartementet", 
selv om selve utøvelsen av partsmyndigheten er delegert til Skattedirektoratet eller divisjonene. 
 
Mottar en divisjon varsel eller stevning i sak der partsmyndigheten tilligger Finansdepartementet skal 
divisjonen snarest videresende varselet/stevningen, med divisjonens merknader, til Skattedirektoratet via 
rettssakene@skatteetaten.no. 
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4.2 Skattedirektoratet 

 
Skattedirektoratet utøver partsstilling i saker der direktoratet har truffet vedtak i klagesaker, dette gjelder 
både "forvaltningsklager" og klager over fastsetting etter skfvl. § 13-3 første ledd og § 13-3 annet ledd 3. 
og 4. setning. 
 
Finansdepartementet har i delegasjonsvedtak av 19. desember 2016 delegert myndighet etter skfvl. § 15-
3 annet ledd til Skattedirektoratet. Delegasjonen gir også myndigheten til - i enkeltsaker eller i grupper av 
saker - å overta utøvelsen av partsstillingen eller overføre den til annen skattemyndighet.  
 
Finansdepartementet har i brev av 30. april 2010 delegert myndighet til å frita for lovbestemt taushetsplikt 
etter reglene i tvisteloven § 22-3 annet ledd og straffeprosessloven § 118 første ledd til Skattedirektoratet. 
Myndigheten kan ikke delegeres videre. Myndighet til å redegjøre for retten om sitt standpunkt i sak om 
fritak fra lovbestemt taushetsplikt etter tvisteloven § 22-3 annet ledd ble delegert til Skattedirektoratet 3. 
november 2014 for saker på direktoratets forvaltningsområde. Denne myndigheten kan heller ikke 
delegeres videre. Forespørsler om fritak for taushetsplikt i sak for domstolene skal fremmes gjennom 
fellespostkassen rettssakene@skatteetaten.no. 
 
Finansdepartementet har delegert myndighet til å utøve statens partsstilling i saker der den skattepliktige 
går til søksmål om erstatning mot skatteetaten på grunnlag av ulovfestet ansvar eller 
arbeidsgiveransvaret i skadeserstatningsloven. Myndigheten kan delegeres videre til skattekontorer 
(divisjonene) på generelt grunnlag eller i hver enkelt sak, se delegasjon 16. november 2016. 
 
Om skatteoppkrevernes myndighet i saker om trekkplikt, se instruksens punkt 3.4.4 

4.3 Oljeskattekontoret 

I saker om fastsetting av skatteplikt etter petroleumsskatteloven, utøves statens partsstilling av 
Oljeskattekontoret, jf. skatteforvaltningsloven § 15-3 første ledd, første punktum.  
 
Divisjon Innkreving utøver statens partsstilling i saker om innkreving av petroleumsskatt. 

4.4 Divisjonen 

4.4.1 Søksmål om avgjørelser etter skatteforvaltningsloven 

I saker om rettslig prøving av avgjørelser etter skatteforvaltningsloven utøves statens partsstilling av den 
divisjonen der det angrepne vedtaket er truffet, jf. skatteforvaltningsloven § 15-3.  
 
Divisjonen har også partsstillingen for alle avgjørelser fattet av skatteklagenemnda, herunder 
sekretariatet, jf. skatteforvaltningsloven § 15-3 (1).  
 
Der skatteklagenemnda (sekretariatet) mottar varsel om stevning eller stevning, skal varselet/stevningen 
med vedlegg og eventuelle merknader umiddelbart videresendes fellespostkassen: 
rettssakene@skatteetaten.no. For nærmere behandling av varsel om søksmål eller stevninger, herunder 
omgjøringsanmodninger i forbindelse med rettsprosess, se punkt 6.5.5 under. 
 
Partsbenevnelsen i rettssaker er staten v/Skatteetaten divisjon Innkreving, staten v/Skatteetaten divisjon 
Brukerdialog eller staten v/Skatteetaten divisjon Innsats. 
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4.4.2 Søksmål under innkreving 

I saker om innkreving og sikring av krav legger Skattebetalingsloven av 17. juni 2005 nr.  67 § 17-1 nr. 1 
annet punktum partsstillingen til innkrevingsmyndigheten for kravet etter lovens kapittel 2. Bestemmelser 
om midlertidig sikring fremgår av tvistelovens kapittel 32 til kapittel 34. 
 
Divisjonens og skatteoppkreverens iverksettelse av tvangsinnfordring ved utleggstrekk, utleggsforretning, 
motregning eller tvangsdekningstiltak reguleres, foruten av lov, ved delegasjon og instruks jf. ”Instruks for 
skatteoppkrevere”, sist oppdatert november 2017. Det samme gjelder ved begjæring av konkurs.  
 
Den enhet som utøver partsstillingen på innkrevingsområdet, har ansvar for å sørge for at nødvendig 
kontakt med fastsettingsmyndighetene og med overordnet myndighet blir opprettet og tilfredsstillende 
ivaretatt, herunder ansvaret for at prinsipielle saker etter punkt 8 blir meldt inn til 
rettssakene@skatteetaten.no og blir registrert i Rettssaksregisteret. Orientering om rettslige avgjørelser i 
punkt 10 gjelder tilsvarende for innkrevingssaker. Divisjonen må gi skatteoppkreverkontorene anvisning 
om å melde alle saker om erstatning, og alle større/prinsipielle saker om arrest med muntlig forhandling 
inn til divisjonen for registrering. 
 
Dersom klage på innfordringstiltak eller saksanlegg under skatteoppkreverens eller divisjonens 
kompetanseområde helt eller delvis er et angrep på et fastsettingsvedtak, skal innkrevingsmyndigheten 
sørge for at vurderingen av de faglige spørsmål knyttet til fastsettingen overlates til 
fastsettingsmyndighetene ved juridisk stab i divisjonen der det underliggende vedtaket er truffet, eller 
tolletaten der de er fastsettingsmyndighet.   
 
Dersom et spørsmål om fastsetting bringes inn til avgjørelse etter tvangsfullbyrdelsesloven § 6-6 tredje 
ledd til judisiell prøvelse, skal utøvelsen av statens partsstilling overføres til fastsettingsmyndighetene i 
henhold til skattebetalingsloven § 17-1 annet ledd, jf. skatteforvaltningsloven kapittel 15.  
 
I saker etter skattebetalingsloven hvor tvangsgrunnlag for skatte- og avgiftsrelaterte krav må etableres 
ved dom, utøves statens partsstilling på vegne av samtlige skattekreditorer av skatteoppkreveren. Utenfor 
skattebetalingsloven er skatteoppkreverne myndighet begrenset til kun å utøve statens partsstilling i 
saker om trekkplikt, eksempelvis erstatningskrav mot daglig leder, styreformann mv. for mislighold av 
aksjeselskapers trekkplikt. Det samme gjelder sikring av krav i forbindelse med erstatningskrav mot 
medvirkere i skatte- og avgiftssaker. Se instruksens punkt 4.4.3. 
 

4.4.3 Saker der staten fremmer krav om erstatning  

I saker om medvirkning til skatte- og avgiftsunndragelser er myndigheten til å fremme erstatningskrav, 
både i straffesaker og sivile saker, delegert til Skattedirektoratet, jf. Finansdepartementets 
delegasjonsvedtak av 2. september 2009 og 31. august 2015.  
 
Myndigheten i straffesaker er videredelegert til skattekontorene (divisjonene), jf. Skattedirektoratets 
delegasjonsvedtak av 22. desember 2015.  
 
Myndigheten i sivile saker er ikke videredelegert. Søknad om å fremme erstatningskrav i sivil sak sendes 
Skattedirektoratet som avgjør om erstatningskrav skal fremmes og om myndigheten skal delegeres til 
divisjonen i den enkelte sak.  
 
Se nærmere omtale i instruksens punkt 11.1 og interne rutiner av 22. desember 2018 for saker der 
skatteetaten fremmer erstatningskrav mot medvirkere til skatte- og avgiftsunndragelser. 
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5 Frister for søksmål 

5.1 Skatt og merverdiavgift 

Søksmål fra en skattepliktig om prøving av et enkeltvedtak om skattefastsetting må reises innen seks 
måneder etter at vedtaket ble sendt skattyteren, jf. skatteforvaltningsloven § 15-4 første ledd. Det er gitt 
særlige regler om søksmålsfrister der saken er klaget inn for Sivilombudsmannen, se § 15-4 annet ledd. 
Adgangen til å angripe vedtak gjennom søksmål er uavhengig av adgangen til forvaltningsmessig 
omgjøring, jf. Rt-2006-1281. 
 
Det er gitt egne foreldelsesfrister i lov om merverdiavgiftskompensasjon, se merverdiavgifts-
kompensasjonsloven § 10.   
 
Det følger av Høyesteretts dom av 7. desember 2010 (Rt-2010-1500 – EØS sakene) at 
ligningsmyndighetene kan samtykke i at søksmål blir anlagt etter at søksmålsfristen er utløpt. Tilfeller der 
slikt samtykke kan gis er behandlet i dette punktet.  

5.1.1 Utsatt søksmålsfrist 

Divisjonen kan gi utsettelse av søksmålsfristen i særlige tilfeller der skattepliktige og dennes 
prosessfullmektig uforskyldt er i en situasjon der det ikke er praktisk mulig å ta ut søksmål som oppfyller 
tvistelovens minimumskrav, innen søksmålsfristen. Det at prosessfullmektigen har stor arbeidsbelastning 
gir ikke grunnlag for utsettelse av fristen, selv om anmodningen kommer tett opp mot fristens utløp. 
 
Det kan videre gis utsettelse av søksmålsfristen i sakskompleks som involverer flere skattepliktige og der 
en av dem har tatt ut søksmål (pilotsak). I slike tilfeller vil samtykke til fristutsettelse være et alternativ til 
søksmål- og stansing for de øvrige, jf. tvisteloven § 16-17 og § 16-18.  
 
Samtidig med at det gis utsettelse av søksmålsfristen skal det settes en ny frist. Den nye fristen bør angis 
som en dato eller som et gitt antall dager etter den begivenhet som begrunner utsettelsen der dette er 
mest praktisk.  

5.1.2 Oppfriskning ved oversittelse av søksmålsfristen 

Det følger av skatteforvaltningsloven § 15-4 første ledd at det kan gis oppfriskning ved oversittelse av 
søksmålsfristen etter reglene i tvisteloven § 16-12 til § 16-14. Det kan gis oppfriskning selv om 
ènmånedsfristen i tvisteloven §16-13 annet ledd er oversittet, jf. Rt-2010-49. Begjæring om oppfriskning 
behandles av den domstol som saken vil høre under dersom begjæringen tas til følge. Vilkårene for 
oppfriskning i skattesaker er nærmere behandlet i Utv-2006-1437 ("Canica”, avgjørelse etter tidligere 
tvistemålslov). 

5.1.3 Samtykke til at søksmål blir anlagt etter utløpet av søksmålsfristen  

Divisjonen kan gi samtykke til at søksmål blir anlagt etter utløpet av søksmålsfristen. Samtykke kan 
særlig være aktuelt der skattyters sak gjelder et større sakskompleks og skattyteren har tatt ut søksmål 
umiddelbart etter vedkommende blir kjent med at annen skattyter i sakskomplekset (pilotsaken) har tatt ut 
søksmål, se punkt 5.1.1.  
 
Det kan gis samtykke til at søksmål fremmes der skattyter ønsker å utvide et allerede anlagt søksmål til å 
gjelde nye forhold eller nye inntektsår dersom det foreligger nær faktisk eller rettslig sammenheng mellom 
det allerede anlagte søksmålet og de nye forholdene/inntektsårene. Det skal ikke gis samtykke for 
inntektsår som ligger utenfor endringsfristene i skatteforvaltningsloven § 12-6, se likevel Høyesterett i  
HR-2016-988-A. 
 
Divisjonen skal gi samtykke til at søksmål fremmes i tilfeller hvor skattyter har anmodet divisjonen om å 
fremme endringssak etter skatteforvaltningsloven § 12-1, men anmodningen avvises på grunn av 
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oversittelse av endringsfristene i skatteforvaltningsloven § 12-6. Søksmålet er da begrenset til spørsmålet 
om endringsfrist. 
 
Skattedirektoratet kan i særlige tilfeller gi samtykke til at søksmål blir anlagt etter utløpet av 
søksmålsfristen etter de samme vilkårene som for oppfriskning i tvisteloven § 16-12.  

5.1.4 Særskilt søksmålsfrist - tvangsforføyning 

Ved tvangsfullbyrdelse og midlertidig sikring kan krav om prøving av fastsetting etter 
skatteforvaltningsloven fremsettes innen 3 måneder etter den forføyning det klages over, jf. 
skattebetalingsloven § 17-1 nr.  5.  I slike saker gjelder domstolsprøvelsen gyldigheten av 
skattefastsettingen. Dette gjelder selv om det avsluttende vedtaket er et avvisningsvedtak, se dommer fra 
Borgarting lagmannsrett og Agder lagmannsrett inntatt i henholdsvis Utv-2004-854 og Utv-2004-717. 
Spørsmålet om skattefastsetting prøves prejudisielt, med mindre saken overføres til søksmåls former 
etter tvangsfullbyrdelsesloven § 6-6 tredje ledd. 
 
Fristen begynner å løpe fra den "forføyning" som påklages. Med "forføyning" forstås utleggsforretning, 
utleggstrekk og motregning, jf. skattebetalingsloven § 17-1 femte ledd. Begjæring om tvangssalg er ikke 
en "forføyning", og utløser derfor ikke tremånedersfristen, se Rt-2012-1188. Fristen beregnes fra den dag 
utleggsforretningen avholdes, jf. Rt-2006-549. Er det avholdt flere utleggsforretninger, beregnes fristen fra 
den dagen den siste forretningen ble avholdt, se Rt-2009-86. Tilsvarende må gjelde der det er nedlagt 
flere utleggstrekk eller gjennomført flere motregninger. 

5.2 Innkreving 

Det er ikke gitt bestemmelser om søksmålsfrister på innkrevingsområdet innenfor eget regelverk. Fristen 
vil følge av innfordringslovverket, som eksempel av tvangsfullbyrdelseslov, dekningslov, konkurslov mfl. 
 

5.3 Skatteetatens ”forvaltningssaker” 

Det ikke gitt egne regler om frister for søksmål mot etatens ulike ”forvaltningsavgjørelser” som nevnt 
ovenfor under punkt 5.1 - som vedtak om kontrolltiltak, saksomkostninger, tvangsmulkt med mer - og 
etaten kan ikke sette søksmålsfrist for slike vedtak i kraft av sivilprosessens regler. 
 
Finansdepartementet avgjør om det skal gis fristforlengelse etter foreldelsesloven § 28 (søksmål for å 
avbryte foreldelsesfrist). 
 

6 Prinsipielle utgangspunkter om utøvelsen av divisjonens 
partsstilling og rollen som stedfortreder for staten 

6.1 Generelt om innholdet i partsansvaret 

Det påhviler den divisjon som utøver partsstillingen å ivareta alle beføyelser som følger av partsansvaret.  
 
Ved søksmål vil direktøren for den divisjonen som utøver partsstillingen formelt være statens 
stedfortreder i henhold til tvisteloven § 2-3 flg. Ansvaret for saken skal overføres til divisjonens juridiske 
stab. Se nærmere om overføring av myndigheten som statens stedfortreder under punkt 6.4.  
 
For søksmål etter skattebetalingsloven av 17. juni 2005 § 17-1 nr. 1 annet punktum, jf. kapittel 2, utøves 
myndigheten som statens stedfortreder av skatteoppkreveren, og divisjonen for de kravene de har 
innkrevingsansvaret for.  
 
Den divisjon som utøver partsstillingen kan, med de begrensninger som følger av lov, forskrift, 
delegasjonsvedtak og/eller gjeldende instrukser, inngå forlik, beslutte anke mv. Kontoret oppnevner 
prosessfullmektig i overensstemmelse med bestemmelsene i instruksens punkt 6.5.  
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Divisjon Innsats har ansvaret for mottak og fordeling av alle innkomne søksmål mot skatteetaten i 
fastsettingssaker. De juridiske stabene i divisjon Brukerdialog og divisjon Innsats må etablere rutiner, slik  
at divisjonenes plikter med å vedta forkynnelser, overholde tidsfrister, oppnevne prosessfullmektig, avgi 
og motta prosesskriv, foreta registrering av sakene i Rettssaksregistret, holde kontakt med overordnet 
myndighet mv. blir tilfredsstillende ivaretatt. Divisjonens juridiske stab skal holde oversikt over alle 
stevninger som mottas ved divisjonen. 
 
I saker hvor divisjonen og statens prosessfullmektig er uenige i den videre behandling av saken, skal 
divisjonen avklare spørsmålet med Skattedirektoratet. Divisjonen skal innhente Skattedirektoratets 
vurdering i en sak når prosessfullmektigen ber om det. 
 

6.2 Plikter etter tvisteloven 

Tvisteloven § 1-1 angir lovens formål og gir anvisning på hvordan formålet skal oppnås. Forarbeidene gir 
klare føringer om åpenhet og samarbeid mellom partene. Det er ikke gitt regler eller anvisninger om 
unntak der det offentlige er part. Det forventes at parter i sivile tvister skal gjøre forsøk på å få tvisten 
forlikt der dette kan være aktuelt.  
 

6.2.1 Plikter før sak reises – varsel om søksmål 

Etter tvisteloven § 5-2 har skattyter plikt til å varsle om at det kan bli aktuelt å ta ut stevning.  Varsel om 
søksmål er ikke et vilkår for å reise sak. Manglende varsel og svar vil kunne få konsekvenser for partene 
ved rettens avgjørelse om sakskostnader skal tilkjennes hvis divisjonen ville hatt mulighet til å endre 
fastsettingen på varselstadiet. Divisjonene må utarbeide rutiner slik at varsel om søksmål blir sendt 
juridisk stab i den divisjonen som vil utøve partsstillingen ved en eventuell senere sak. 
 
Ved varsel om søksmål må divisjonen foreta en kontroll av at vedtaket ikke inneholder åpenbare feil i 
bevisbedømmelse, rettsanvendelse eller saksbehandling. Gjennomgangen er ikke ment å skulle 
innebære en fullstendig klagebehandling, men en siste kontroll av endringsvedtakets gyldighet. Hensynet 
bak divisjonens gjennomgang er å forhindre unødige prosesser.  
 
Eventuell endring som følge av et prosessvarsel må skje etter de alminnelige reglene i 
skatteforvaltningsloven. Der den skattepliktige i prosessvarselet (eller senere stevning) fremsetter nye 
anførsler og/eller bevis, eller ny dokumentasjon for tidligere anførsler, kan divisjonen vurdere dette som 
en klage etter skatteforvaltningsloven § 13-1, eventuelt en endringsanmodning etter 
skatteforvaltningsloven § 13-9 eller § 12-1. Foreligger ikke endringsadgang, må eventuelle endringer 
forankres i forlik etter at søksmål er tatt ut. 
 
Mottar divisjonen varsel i sak der partsmyndigheten tilligger Skattedirektoratet eller Finansdepartementet, 
skal divisjonen snarest videresende varselet til rettssakspostkassa rettssakene@skatteetaten.no, med 
divisjonens merknader. 
 
Det skal normalt ikke oppnevnes prosessfullmektig ved varsel om søksmål. Unntak gjelder i større, 
kompliserte saker hvor et etterfølgende saksanlegg på det nærmeste kan tas for gitt.  
 
Ved varsel om søksmål skal divisjonen ta stilling til saksøkers anførsler og gi svar uten unødig opphold. 
Om nødvendig skal saksøker informeres om at varsel etter tvisteloven § 5-2 ikke avbryter løpende frister 
for å ta ut søksmål.  
 
Der divisjonen mottar stevning, uten foregående varsel etter tvisteloven § 5-2, skal divisjonen foreta 
innledende vurderinger som tilsvarer det som foretas ved varsel om søksmål, se over.  
 
Divisjonen ved juridisk stab skal utpeke en saksbehandler som skal opptre som partsansvarlig (statens 
stedfortreder). 
 

mailto:rettssakene@skatteetaten.no
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6.2.2 Saksforberedelsen 

Oppfyller ikke stevningen kravene etter tvisteloven § 9-2, skal divisjonen så langt det er mulig aktivt bistå i 
at feilen eller mangelen søkes rettet etter tvisteloven § 16-5. Dette gjelder for eksempel der påstanden er  
uklar eller det er feil partsangivelse/saksøkt på statens side og divisjonen selv kan videresende 
søksmålet til rett saksøkt på statens side (se eksempelvis punkt 4.1).  
 
Etter tvisteloven § 9-8 kan retten etter begjæring avgjøre kravet ved dom etter reglene om forenklet 
domsbehandling. Dette vil gjelde i saker hvor det enten fremstår som åpenbart at kravet ikke for noen del 
kan gis medhold, eller fremstår som åpenbart at innsigelsene mot kravet i sin helhet er uholdbare. 
Forenklet domsbehandling kan finne sted når som helst under saksbehandlingen. Ovenfor 
selvprosederende parter må divisjonen utvise varsomhet med å påberope bestemmelsen om forenklet 
domsbehandling allerede i tilsvaret.  
 
Tvisteloven legger opp til at domstolene, for å oppnå en rask, prosessøkonomisk riktig og forsvarlig 
saksbehandling, skal ha en aktiv rolle i saksforberedelsen. Etter at tilsvar til stevning er innkommet skal 
retten straks, i samarbeid med partene i møte eller fjernmøte, legge en plan for den videre behandlingen 
mm. Fraværsdom kan avsies ved møtefravær.  
 
Det kan ikke legges til grunn at saksøkere og dommere er godt kjent med de særlige reglene som gjelder 
for prøving av skatte- og avgiftssaker. Etter omstendighetene bør divisjonen allerede i tilsvaret til 
stevningen vise til at domstolenes prøvingsrett er en gyldighetsprøving og at gyldigheten i utgangspunktet 
bare kan prøves ut fra opplysninger som var kjent for divisjonen da vedtaket ble fattet. Etter 
omstendighetene bør det også nevnes at domstolene har kompetanse til å prøve alle sider ved vedtaket, 
med mindre saken gjelder Skatteetatens frie skjønn.  
 
Etter stevning og tilsvar vil divisjonene og skatteoppkreverkontorene rutinemessig møte spørsmål om 
utenrettslig mekling etter tvisteloven kapittel 7 og rettslig mekling etter kapittel 8. Også etter tvisteloven § 
5-4 skal partene undersøke om saken kan løses i minnelighet ved endringssak. Bestemmelsene gir 
divisjonen klar oppfordring til kritisk gjennomgang av vedtaket med tanke på en mulig forliksløsning for 
hele eller deler av kravet. Ressurshensyn tilsier at divisjonen vil være tjent med at usikkerhet knyttet til 
vedtakets gyldighet avklares så tidlig som mulig. Divisjonens vurdering av hvorvidt mekling kan være 
aktuelt bør etter omstendighetene angis i tilsvaret, jf. tvisteloven § 9-3 tredje ledd bokstav d. 
 
Er det rettslige spørsmålet som kravet gjelder allerede under prøving ved et annet saksanlegg, bør det 
vurderes stansing etter tvisteloven § 16-15 flg. Juridisk stab i divisjon Innsats og divisjon Brukerdialog har 
ansvaret for å samordne saker med like rettslige spørsmål og tilnærmet likt faktum. Slike saker skal 
forelegges direktoratet etter reglene om ”prinsipielle saker”, jf. instruksens punkt 7.  
 
I saker hvor vedtaket inneholder opplysninger av taushetsbelagt eller sensitiv karakter, bør tvistelovens 
regler om offentlighetens innsynsrett etter tvisteloven kapittel 14 tas opp med saksøker så tidlig som 
mulig, gjerne allerede i svar til varsel om søksmål. I saker hvor taushetsbelagte eller sensitive 
opplysninger om tredjemenns forhold inngår i vedtaket, bør divisjonen sørge for at det begjæres unntak 
fra allmennhetens innsynsrett etter tvisteloven § 14-4. Allmennheten vil blant annet ha rett til innsyn i 
rettsbøker og rettsmeklingsprotokoller. I saker hvor offentlighet bør unngås må eventuelle forlik inngås 
utenrettslig. 
 

6.3 Prosessformer 

Tvisteloven gir anvisning på tre mulige prosessformer; allmennprosess etter tvisteloven kapittel 9, 
småkravprosess etter tvisteloven kapittel 10 og gruppesøksmål etter tvisteloven kapittel 35.   
 
Alle saker hvor tvistesummen er under kr 125.000,- faller inn under småkravprosessen. Beløpet 
fastsettes etter bestemmelsene i §§ 17-2 til 17-5. Reglene om småkravprosess, spesielt reglene som 
begrenser ansvaret for sakskostnader, er til dels basert på at saksøker skal prosedere sin egen sak, jf. 
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tvisteloven § 12-1 annet ledd. Erstatning for sakskostnader er begrenset til kr 25.000, høyst 20 prosent av 
tvistesummen, reiseutgifter inkludert.  
 
Tvil om saken hører inn under allmennprosess eller småkravprosess må avklares med retten 
umiddelbart. Partene har ikke anledning til å avtale at en sak som faller inn under reglene for 
småkravsprosess likevel skal behandles som allmennprosess. Ved småkravprosess behandles likevel 
ikke saker som kan ha vesentlig betydning utover den konkrete sak, og/eller når hensynet til en forsvarlig 
behandling nødvendiggjør behandling ved allmennprosess, jf. tvisteloven § 10-1 tredje ledd, bokstav d. 
Regelen må ses på som en sikkerhetsventil. Det fremgår av forarbeidene at det generelt skal mye til for 
at unntak kan gis, jf. NOU 2001:32 side 763. Det må antas at unntak vil gis i saker av særlig prinsipiell 
interesse, det vil si en type sak hvor departementet skal høres før eventuelle tiltak iverksettes eller 
unnlates som nevnt under instruksens punkt 7. 
 
Gruppesøksmål skal alltid behandles som allmennprosess. Indikasjoner på at gruppesøksmål kan bli 
aktuelt skal varsles direktoratet etter reglene om ”prinsipielle saker”, se instruksens punkt 8. Stevninger 
med krav om gruppesøksmål skal oversendes Skattedirektoratet umiddelbart til orientering. 
 

6.4 Nærmere om utpeking av statens stedfortreder 

Divisjonsdirektøren ved den divisjonen som utøver partsstillingen vil være statens stedfortreder etter 
tvisteloven §§ 2-3 flg.  
 
Statens stedfortreder ivaretar alle rettigheter og plikter knyttet til søksmålet. Myndigheten som 
stedfortreder kan delegeres (helt eller delvis) for en enkelt sak eller for bestemte sakstyper. En part kan 
bare ha én person som stedfortreder i den enkelte sak. Divisjonens stedfortreder utøver statens 
partsrettigheter både i og utenfor rettsmøte. Delegasjon av myndighet som stedfortreder skal skje skriftlig. 
Oppgaven som divisjonens stedfortreder skal ivaretas av ansatt med nødvendig formell og materiell 
kompetanse på området. 
 
Myndigheten som stedfortreder kan etter tvisteloven § 2-5 annet ledd delegeres til en ansatt i 
”rettssubjektet eller tilknyttet den delen av virksomheten søksmålet gjelder”. I noen saker vil delegasjon 
av myndighet som stedfortreder til en ansatt ved en annen divisjon, eller en annen enhet innenfor 
divisjonen være hensiktsmessig. Dette vil særlig kunne gjelde for saker i samme sakskompleks og saker 
med verneting utenfor stedfortrederens kontorsted, gjerne saker med stor geografisk avstand mellom det 
kontoret hvor vedtak er fattet og det verneting saken hører inn under. Divisjonen bør etter 
omstendighetene rådføre seg med direktoratet om slik delegasjon bør skje. 
 
I saker hvor partsstillingen utøves i medhold av lov eller fullstendig delegasjonsvedtak er divisjonen gitt 
full prosessuell handleevne, og divisjonens stedfortreder vil prosessuelt kunne binde staten på stedet. 
Under rettsmøtet kan stedfortrederen være til stede under hovedforhandlingene som vitne etter 
tvisteloven § 24-6 annet ledd, og forklare seg som part i henhold til reglene i tvisteloven § 21-4.  
 
I noen saker kan divisjonen ha behov for å møte i retten med andre eller flere personer enn den som er 
divisjonens stedfortreder. Dette vil særlig være aktuelt for den faglig ansvarlige; typisk en ansatt ved den 
kontorenheten saken hører inn under. Vedkommende vil på samme måte som statens stedfortreder møte 
som vitne etter tvisteloven § 24-6 andre ledd.  
 
Divisjonen kan etter tvisteloven § 3-7 la seg bistå av en rettslig medhjelper. Vedkommende må fylle 
vilkårene for å være prosessfullmektig i tvisteloven § 3-3 (3), og vil etter rettens beslutning kunne møte  
 
som prosessfullmektigens medhjelper. Utøvelsen av divisjonens overordnete ansvar, herunder å avgjøre 
spørsmål om anke eller forlik, kan ikke utøves av andre enn statens stedfortreder.  
 
 
 
 



 

Instruks for utøvelsen av statens partsstilling på skatte- og 
avgiftsområdet (rettssaksinstruksen) 

Side: 13 av 21 

Versjon: 2 

 

  
 

 
 

Stedfortreder har bl.a. ansvar for: 
 
- Treffe de nødvendige prosessuelle skritt, og må kunne opptre selvstendig med hensyn til å motta 

varsel om søksmål og stevning, oppnevne prosessfullmektig og ta stilling til spørsmål om 
mekling, anke og forlik. 

 
- Sørge for registrering og løpende oppdatering av saken i Rettssaksregistret.  
 
- Iverksette arbeidet med å utrede saken, herunder å sørge for innhenting av muntlige og skriftlige 

tilleggsopplysninger. Dokumenter som ikke er vedlagt stevningen og liste over sakens 
dokumenter i postjournaler - eller elektronisk journal (ELARK) - som bekrefter vedtaksdato mv., 
skal innhentes fra det kontoret der vedtaket er truffet. Utskrifter som dokumenterer hvordan de 
foretatte endringer er behandlet, ansettelser, skatte- eller avgiftsberegning, og opplysninger om 
forhold knyttet til innkrevingen, skal også følge med.  

 
- Inneha ansvar for oppfølgingen av saken etter rettskraftig avgjørelse, herunder å sørge for at 

konsekvensene av rettens avgjørelse i forhold til saksøkeren blir gjennomført. En rettskraftig 
avgjørelse er normalt bindende for partene i den aktuelle tvist, jf. tvisteloven § 19-15 første ledd. 
Fristene i skatteforvaltningsloven er ikke til hinder for at skattefastsettingssaker tas opp til endring 
når endringen følger av, eller forutsettes i, utfallet av et søksmål, jf. skatteforvaltningsloven § 12-8 
bokstav a.  

 
- Sørge for at det treffes tiltak slik at eventuelle andre virkninger av saken, de virkninger 

avgjørelsen kan få for skatte- og avgiftspliktige i samme situasjon, omlegging av praksis mv, kan 
bli forsvarlig fulgt opp.  

 
Ansvaret for håndteringen av rettssakene krever et nært samarbeid med statens oppnevnte 
prosessfullmektig, som har alminnelig prosessfullmakt etter tvisteloven § 3-4. Divisjonens stedfortreder vil 
likevel ha et overordnet ansvar for sakens fremdrift og for å følge opp prosessfullmektigens arbeid både 
før, under og etter at de aktuelle rettsmøter er avholdt.  
 

6.5 Prosessfullmektig 

6.5.1 Rollen som prosessfullmektig 

 
Saker på fastsettingsområdet 
På fastsettingsområdet kan advokater hos Regjeringsadvokaten prosedere saker for divisjonene etter 
reglene om prosedyre i statlig- eller kommunal egenregi. For øvrig er det i saker som gjelder fastsetting 
av skatter og avgifter – både når det gjelder allmennprosess og småkravprosess - ikke adgang til 
egenprosedyre. Dette gjelder også for rettslige skjønn etter arveavgiftsloven § 37. 
 
I søksmål mot Finansdepartementet vil Regjeringsadvokaten engasjeres som prosessfullmektig. Det 
samme gjelder som hovedregel der partsstillingen er delegert til Skattedirektoratet eller divisjonen.  
 
Dersom det er påkrevet for å forhindre rettstap for staten skal divisjonene treffe nødvendige tiltak inntil 
prosessfullmektig er engasjert. 
 
Saker på innkrevingsområdet 
I saker på innkrevingsområdet opprettholdes praksis med begrenset egenprosedyre i tvangssaker, 
arrestsaker og konkurssaker. Det er også adgang for skatteoppkreveren til egenprosedyre i 
erstatningssaker som gjelder trekkplikt. Divisjonen kan, der påtalemyndigheten ikke selv har mulighet til å  
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nedlegge hefte, prosedere arrestsaker knyttet til erstatningskrav. I sivile erstatningssaker kan divisjonen 
bare prosedere arrestsaker der Skattedirektoratet har gitt sitt samtykke. Egenprosedyre i erstatningssaker 
utover dette er ikke tillatt.   
 
I saker for Høyesterett er det ikke adgang til egenprosedyre. Dette gjelder både ved skriftlig og muntlig 
behandling. 
 
I saker for lagmannsretten er det kun adgang til egenprosedyre ved skriftlig behandling. 
 
I saker for tingretten er det adgang til egenprosedyre ved både skriftlig og muntlig behandling. Ved 
muntlig behandling bør divisjonen/skatteoppkrever som hovedregel likevel oppnevne prosessfullmektig.  
 
I saker som er tilknyttet et større sakskompleks for retten, eller som reiser prinsipielle rettslige spørsmål, 
bør divisjonen/skatteoppkrever oppnevne prosessfullmektig selv om saken kan prosederes i egen regi. 

6.5.2 Valg av prosessfullmektig 

I saker på fastsettingsområdet som ikke prosederes i statlig egenregi skal oppnevning av 
prosessfullmektiger skje i henhold til rammeavtaler inngått mellom Skatteetaten og advokatkontor. 
 
På innkrevingsområdet kan lokal kommuneadvokat føre saken i kommunal egenregi. Der kommunen har 
inngått rammeavtale som dekker prosessoppdrag på innkrevingsområdet, skal skatteoppkrever oppnevne 
prosessfullmektig i henhold til rammeavtalen. I saker som verken føres av kommuneadvokaten eller i 
henhold til kommunal rammeavtale, skal divisjonen oppnevne prosessfullmektig i henhold til 
rammeavtalen. 
 
Rettigheter og plikter mellom skatteoppkreverkontorene/divisjonen og advokatene fremgår av den enkelte 
rammeavtale. 
 

6.5.3 Forholdet mellom divisjonene og skatteklagenemnda (sekretariatet)  

 
Hvis skatteklagenemnda (sekretariatet) mottar varsel om søksmål eller stevning skal denne umiddelbart 
videresendes til rettssakene@skatteetaten.no. Dette gjelder også dersom den inneholder en anmodning 
om at nemnda omgjør eget vedtak etter skatteforvaltningsloven § 13-9.  
 

6.5.4 Varsel om søksmål eller stevning er sendt til divisjonen – redegjørelser mv. fra 
skatteklagenemnda (sekretariatet) 

 
Partsansvarlig på divisjonen har full tilgang til alle saksdokumentene i Elark, herunder dokumentene i 
klagesaken. 
 
Der divisjonen finner det nødvendig for utøvelsen av partsmyndigheten, kan divisjonen be 
skatteklagenemnda (sekretariatet) om nærmere redegjørelse eller merknader mv.  
til stevningen.  
 

6.5.5 Spørsmål om omgjøring av skatteklagenemndas vedtak 

Divisjonen skal foreta en kontroll av at vedtaket ikke inneholder åpenbare feil i bevisbedømmelse, 
rettsanvendelse eller saksbehandling. Dette gjelder også der skattepliktige ber skatteklagenemnda 
omgjøre vedtaket i egen henvendelse til nemnda/sekretariatet.  
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Der varselet/stevningen inneholder vesentlig ny dokumentasjon- eller bevis som sannsynliggjør at det 
angrepne vedtaket er uriktig, kan divisjonen anmode nemndssekretariatet om å vurdere omgjøring etter 
skatteforvaltningsloven § 13-9. Det samme gjelder der divisjonen finner at det kan være annet rettslig 
grunnlag for å omgjøre vedtaket. Divisjonen skal ikke utarbeide noen ny saksredegjørelse, men kan kort 
henvise til de punkter som nemnda bør vurdere.  
 
I saker der divisjonen anmoder nemnda om å vurdere omgjøring, kan det være hensiktsmessig å forlenge 
søksmålsfristen, jf. punkt 5.1.1 
 
Divisjonen skal innhente Skattedirektoratets vurdering når skatteklagenemnda (sekretariatet) ber om det.  

6.6 Bruk av fagkyndige som vitner eller meddommere 

Under saksforberedelsen kan det fremkomme ønske fra skattyter om at retten skal settes med to 
meddommere, jf. tvisteloven § 9-12 (1). I tillegg kan retten etter tvisteloven § 9-12 (2) settes med 
fagkyndige meddommere og etter § 9-12 (3) med juridisk kyndige meddommere.  
 
Generelt må det legges til grunn at en forsvarlig behandling av saker på skatte- og avgiftsområdet ikke 
tilsier at alminnelige eller juridiske meddommere oppnevnes. Divisjonene bør normalt påpeke at retten 
med sin kompetanse fullt ut er i stand til å ivareta og behandle de spørsmål saken reiser selv, slik at 
saken ikke tilsier oppnevnelse av meddommere. Behov for ekstern økonomisk eller 
verdsettingskompetanse kan dekkes gjennom føring av sakkyndige vitner der dette er nødvendig. 
Skatteetaten har, på grunnlag av tidligere saker hvor fagkyndige meddommere er oppnevnt, den erfaring 
at oppnevning av fagkyndige meddommere vil kunne vidløftiggjøre saken og gi saken et fokus på 
økonomiske - fremfor rettslige problemstillinger. Dernest vil meddommere ha sin en egen yrkesutøvelse 
som kan farge det standpunkt som tas. Det bør derfor normalt gis uttrykk for at behovet for ekstern 
kompetanse vil kunne ivaretas gjennom føring av sakkyndige vitner etter tvistelovens kapittel 25, med 
den mulighet dette gir for imøtegåelse og oppfølging.  
 
Rent unntaksvis kan imidlertid sakens faktiske sider være av en slik karakter at retten kan ha behov 
ekstern fagkyndig kompetanse. For eksempel der tilførsel av særskilt bransjekunnskap og/eller kunnskap 
om sedvanerettslige forhold er tjenlig.  
 
I saker hvor meddommere oppnevnes er det viktig at divisjonen på best mulig måte sikrer 
meddommernes uavhengighet i forhold til skattyter og de spørsmål saken reiser, herunder om 
meddommerne er, har vært eller kan tenkes å få personlige eller næringsmessige interesser i tilsvarende 
saker. I den grad potensielle meddommere har vært eller er involvert i verserende skattesaker om samme 
tema, må de – ut fra hensyn til taushetspliktreglene i skatteforvaltningsloven - kontaktes direkte med 
anmodning om å vurdere egen habilitet. 
 

7 Sakskostnader for domstolene 
Divisjonens stedfortreder skal be statens prosessfullmektig om å få sakskostnadsoppgaven til 
gjennomsyn før den fremlegges retten. I den grad kostnadsoppgaven finnes å overstige det beløp 
divisjonens stedfortreder mener er forsvarlig å kreve dekket av motparten, har stedfortrederen myndighet 
til å redusere beløpet, jf. tvistelovens regler i § 20-5 første ledd om at parten kan kreve "rimelige og 
nødvendige kostnader". Anses saken å være av prinsipiell art kan divisjonens stedfortreder, i samråd 
med Skattedirektoratet, avstå fra å kreve sakskostnader erstattet av motparten. 
 
På samme måte må statens stedfortreder be statens prosessfullmektig om innsyn i motpartens 
omkostningsoppgave når den fremlegges, for sammen med prosessfullmektigen å vurdere om det er 
grunnlag for å protestere på oppgaven. 
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Hvilke kostnader som kan kreves erstattet fremgår av tvisteloven § 20-5 (1) tredje punktum og 
tvangsfullbyrdelsesloven kapittel 3. Generelt vil slike kostnader omfatte behandlingsgebyrer, rettslige 
sideutgifter, kostnader til prosessfullmektigen (salær og reiseutgifter mv.), sakkyndige vitner, rettslige  
 
medhjelpere, og evt. andre direkte kostnader som retten tar eller kunne tatt stilling til i sin domsslutning. 
Direkte kostnader omfatter også reise- og oppholdsutgifter for statens stedfortreder. Divisjonen skal  
 
likevel normalt ikke kreve erstattet kostnader for partsrepresentantens reise- og oppholdsutgifter av 
motparten. 
 
Indirekte kostnader som for eksempel tidsbruk til partens egen forberedelse- og utredning av saken, møte 
med prosessfullmektig og møter i domstolen i forbindelse med behandling av saken, dekkes ikke over 
skatteregnskapet.  
 
Av fordelingsforskriften § 14 nr. 3 fremgår det at Finansdepartementet eller Skattedirektoratet kan 
samtykke til at også utgifter som staten pådrar seg ved prejudisiell prøving av skattekrav i saker etter 
skatteforvaltningsloven § 14-12, straffeprosessloven §§ 427 og 428, og i sivile krav mot medvirkere, kan 
dekkes over skatteregnskapet.  
 
Nærmere oversikt over rutiner for postering av prosesskostnader finnes på intranett og viser håndtering 
av sakskostnader, prosesskostnader og innkrevingskostnader (Intranett – om etaten – styring – økonomi 
– spesielle områder - sakskostnader). 
 

8 Retningslinjer for saker av prinsipiell karakter 
Skattedirektoratet kan gi direktiver eller retningslinjer for utøvelsen av partsstillingen i enkeltsaker og/eller 
i grupper av saker. Slike direktiver eller retningslinjer kan gis på ethvert trinn i saken. Skattedirektoratet 
kan også beslutte å overta utøvelsen av partsstillingen, overføre partsstillingen til annen skatte- eller 
avgiftsmyndighet og/eller anmode Regjeringsadvokaten om å overta som prosessfullmektig. Slik 
beslutning kan treffes på ethvert trinn i saken. 
 
Skattedirektoratet skal så tidlig som mulig gjøres kjent med saker av prinsipiell interesse mv. Dette kan 
blant annet gjelde dersom saken: 
 

- involverer andre departementer enn Finansdepartementet 
- gjelder grunnlovsstrid 
- har tilknytning til Norges forpliktelser etter EØS-avtalen og gjelder et rettsområde som ikke er 

avklart av Høyesterett 
- har tilknytning til Norges forpliktelser etter den Europeiske menneskerettighetskonvensjon og 

gjelder et rettsområde som ikke er avklart av Høyesterett 
- er på et område hvor det foreligger en rekke saker med like rettslige spørsmål og tilnærmet 

likt faktum, og hvor det har oppstått ulik praksis mellom divisjonene eller enhetene 
- gjelder gruppesøksmål eller gir klare indikasjoner på at det kan bli tatt ut stevning som 

gruppesøksmål 
- gjelder et rettsområde hvor rettskildesituasjonen er svært usikker eller komplisert og hvor det 

er behov for avklaring 
- må antas å få stor betydning ut over den konkrete sak, som for eksempel ved landsdekkende 

sakskompleks 
 
Saken kan videre være av slik interesse: 

- Når vidtrekkende provenyinteresser antas å være involvert, enten i den aktuelle saken eller i 
andre tilsvarende saker nå eller i fremtiden 

- Motparten har fått rettens medhold i anførsler som klart strider mot viktige forvaltningsrettslige 
prinsipper staten bygger på, som forholdet opplysningsplikt/undersøkelsesplikt, 
skjønnsadgang/skjønnsutøvelse, domstolenes prøvingsrett mv. 
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- Dom i saken er avgjort i strid med retningslinjer gitt av Finansdepartementet eller 
Skattedirektoratet, herunder håndbøker utgitt av direktoratet (Skatte-ABC, 
Skatteforvaltningshåndboken, Merverdiavgiftshåndboken, Skattebetalingshåndboken, 
årsrundskriv til særavgiftene m.fl.) 

- Når saken gjelder bruk av opplysninger som er taushetsbelagt men fremkommer i åpen rett, 
være seg i straffesak eller sivil sak 

- Når saken kan forventes å få stor medieoppmerksomhet 
- Når det foreligger andre særlige omstendigheter i saken 

 
Vurderingen av sakens karakter kan endres under sakens gang. Det må følgelig vurderes løpende om 
saken har prinsipiell interesse.  
 
Dersom saken antas å reise spørsmål av prinsipiell interesse, skal divisjonen ved juridisk stab 
umiddelbart orientere Skattedirektoratet, slik at direktoratet uten ugrunnet opphold kan ta stilling til 
spørsmål om overtakelse av partsstillingen, valg av prosessfullmektig, anke, samt andre prosessuelle 
og/eller materielle spørsmål som oppstår under sakens gang. Orienteringen skal gi en kort fremstilling av 
saken, de rettsspørsmål den reiser samt en redegjørelse for hvorfor saken anses å være av prinsipiell 
interesse. Orienteringen sendes per e-post til Skattedirektoratet ved rettssakene@skatteetaten.no.   
 
Skattedirektoratet står fritt til å treffe tiltak som nevnt over, men skal rådføre seg med divisjonen før 
avgjørelser treffes.  
 
Skattedirektoratet skal orientere Finansdepartementet om rettssaker av særlig prinsipiell interesse eller 
av stor provenymessig betydning. Departementet skal høres før eventuelle tiltak iverksettes eller 
unnlates. Skattedirektoratet vurderer hvilke saker som anses å reise spørsmål av særlig prinsipiell 
interesse. Divisjonen skal orientere direktoratet om mulige saker av slik karakter så tidlig som mulig.  
 
I saker hvor Oljeskattekontoret innehar partsstillingen skal Oljeskattekontoret gi informasjon om alle 
rettssaker direkte til Finansdepartementet ved at kopi av stevning, tilsvar, dom i tingrett og 
anke/anketilsvar oversendes. Nærmere rådføring i den enkelte sak skjer direkte med 
Finansdepartementet. Departementet avgjør i slike saker hvilke tiltak som eventuelt skal treffes.  
 
Oljeskattekontoret skal informere Skattedirektoratet om prinsipielle tvistespørsmål av generell 
skatterettslig eller forvaltningsmessig karakter per e-post til rettssakene@skatteetaten.no. 
 

9 Forlik 
Forlik er en avtale mellom partene om minnelig løsning av tvisten. Skattemyndighetenes 
forlikskompetanse følger av den private partsautonomien og er ikke forvaltningsmessig 
myndighetsutøvelse. Det følger av dette at skattemyndighetene har full avtalefrihet ved inngåelse av 
forlik.   
 
Forlik har samme rettsvirkning som en domstolsavgjørelse. For skattekreditorene fremgår dette av 
skatteforvaltningsloven § 15-6 tredje ledd. Det er i denne sammenheng ingen forskjell mellom rettslige- 
eller utenrettslige forlik. Et forlik gir grunnlag for endring av skattefastsetting etter skatteforvaltningsloven 
§ 12-1 tredje ledd bokstav a. De særlige endringsfristene i skatteforvaltningsloven § 12-8 bokstav a får 
også anvendelse for forlik. 
 
Divisjonens kompetanse til å inngå forlik inntrer når skattyter har tatt ut stevning. Forlikskompetansen 
gjelder under hele den rettslige behandlingen av saken. 
 
Divisjonen kan inngå forlik selv om skatteklagenemnda har avvist å omgjøre sitt vedtak. Forliket 
innebærer ikke en tilsidesettelse av vedtaket, men er da uttrykk for den private partsautonomi som ligger i 
utførelsen av statens partsmyndighet. 
 
Ved inngåelse av forlik skal det utarbeides et notat om bakgrunnen for forliket. 
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Divisjonen skal bruke prosessfullmektig ved inngåelse av forlik. 
 
 
Et forlik skal, om mulig, også regulere partenes kostnader. Dette gjelder både kostnader ved den rettslige 
og den administrative behandlingen, samt eventuelt annet økonomisk tap.  
 

10 Spesielt om ankesaker  

10.1 Rutiner etter at avgjørelse er truffet i første instans 

Divisjonen avgjør spørsmål om bruk av rettsmidler mot domstolens avgjørelse i første instans. 
 
Ved avgjørelser hvor staten ikke gis medhold skal det, i saker hvor departementet eller direktoratet har 
gitt råd om faglige spørsmål, alltid gis tilbakemelding før ankefristens utløp.  
 

10.2 Rutiner etter at lagmannsrettens avgjørelse er forkynt 

10.2.1 Saker hvor staten ikke har fått fullt medhold 

Når lagmannsrettens avgjørelse er forkynt for den divisjon som utøver partsstillingen, skal 
Skattedirektoratet umiddelbart orienteres om avgjørelsen og sakens sentrale problemstillinger.  
 
Orienteringen skal inneholde en kort redegjørelse for saken og rettens vurderinger. Det skal opplyses om 
Elark saksnummer og navn på statens prosessfullmektig. Orienteringen sendes sammen med 
lagmannsrettsdommen til Skattedirektoratet per e-post til rettssakene@skatteetaten.no. Skriftlig 
anbefalinger i ankespørsmålet fra divisjonen ved juridisk stab og prosessfullmektigen sendes samme 
adresse så snart de foreligger. 
 
Skattedirektoratet avgjør i samråd med divisjonen om saken skal bringes inn for Høyesterett. 
 
Der den skattepliktige anker til Høyesterett skal Skattedirektoratet umiddelbart orienteres om anken  
per e-post til rettssakene@skatteetaten.no.  
 
For alle saker som blir anket til Høyesterett avgjør Skattedirektoratet, eventuelt i samråd med 
Finansdepartementet, om partsstillingen skal overføres til Skattedirektoratet eller Finansdepartementet. 
Den divisjon som opprinnelig utøvde partsstillingen skal holdes løpende orientert om sakens fremdrift.  
Spørsmålet om anke i saker hvor Oljeskattekontoret innehar partsstillingen avgjøres av 
Finansdepartementet.  
 
Orienteringer til rettssakene@skatteetaten.no skal sendes selv om saksbehandler fra Skattedirektoratet 
allerede er involvert i saken.   
 

10.2.2 Saker hvor staten har fått fullt medhold 

Når lagmannsrettens avgjørelse er forkynt for den divisjon som utøver partsstillingen, skal 
Skattedirektoratet umiddelbart orienteres om avgjørelsen og sakens sentrale problemstillinger.  
 
Orienteringen sammen med lagmannsrettsdommen, Elark saksnummer og navn på statens 
prosessfullmektig sendes Skattedirektoratet per e-post til rettssakene@skatteetaten.no.  
 
Der den skattepliktige anker til Høyesterett skal Skattedirektoratet umiddelbart orienteres om anken per  
e-post til rettssakene@skatteetaten.no. Instruksens punkt 9.2.1 om overføring av partsstilling og/eller 
prosessfullmektig gjelder tilsvarende.  
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Orienteringer til rettssakene@skatteetaten.no skal sendes selv om saksbehandler fra Skattedirektoratet 
allerede er involvert i saken. 
 

10.2.3 Saker som er godtatt til behandling i Høyesterett 

Statens stedfortreder skal orientere Skattedirektoratet per e-post til rettssakene@skatteetaten.no om 
saken blir godtatt til behandling i Høyesterett eller avvist.  
 
Orientering skal sendes selv om saksbehandler fra Skattedirektoratet allerede er involvert i saken. 
 

10.2.4 Avgjørelser i Høyesterett 

Når Høyesteretts avgjørelse er forkynt for den divisjon som utøver partsstillingen, skal Skattedirektoratet 
umiddelbart orienteres om avgjørelsen og sakens sentrale problemstillinger. Orienteringen, sammen med 
Høyesterettsdommen, sendes Skattedirektoratet per e-post til rettssakene@skatteetaten.no. 
 

10.2.5 Oljeskattekontoret 

Oljeskattekontoret skal gi Skattedirektoratet informasjon om saker som kommer til behandling i 
Høyesterett ved å sende kopi av lagmannsrettens dom, anke og anketilsvar til 
rettssakene@skatteetaten.no. 
 

10.2.6 Publisering av dommer 

Divisjonen skal som hovedregel ikke selv publisere domskommentarer. 
 
Når det foreligger lagmannsrettsdom som gjelder spørsmål av prinsipiell karakter og denne blir 
rettskraftig, kan divisjonen lage utkast til domskommentar, med sikte på publisering på Skattenett og 
www.skatteetaten.no. Domskommentaren sendes til Skattedirektoratet per e-post til 
rettssakene@skatteetaten.no.  
 
Når det foreligger avgjørelse i Høyesterett skal Skattedirektoratet publisere domskommentar på 
Skattenett og www.skatteetaten.no.  
 

11 Behandling og registrering av straffesaker  
Divisjonene er gitt myndighet til å anmelde mulige straffbare overtredelser av skatteetatens regelverk til 
påtalemyndighetene. Skattedirektoratet har gitt nærmere retningslinjer for anmeldelser i 
anmeldelsesinstruksen av 1. januar 2019. 
 
Divisjonen skal etter behov bidra i etterforskningen, og bistå og følge opp aktors arbeid både før, under 
og etter at rettsmøter er avholdt, jf. ”Instruks om operativt samarbeid mellom politi/påtalemyndighet og 
Skatteetaten” vedtatt av det sentrale samarbeidsforum den 24. mars 2010. I mange saker vil aktor ha 
behov for bistand fra flere av etatens ansatte; typisk den revisor som har bistått i saken. I slike tilfeller 
forutsettes det at ansvarlig saksbehandler holdes løpende orientert om sakens utvikling, eventuelle nye 
faktiske eller rettslige problemstillinger og sakens fremdrift. 
 
Skatte- og avgiftsspørsmål inngår ofte i straffesaker. Divisjonene ved juridisk stab skal i straffesaker - 
som i sivile saker - melde inn prinsipielle spørsmål i henhold til instruksens punkt 8, så langt 
oppregningen passer. I straffesaker bør særlig følgende momenter iakttas: 
  
- Saken gjelder et rettsområde hvor rettskildesituasjonen er uavklart eller komplisert og hvor det er 

behov for avklaring. Særlig gjelder dette ved flere anmeldelser i større sakskompleks. 
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- Saken har tilknytning til Norges forpliktelser etter den Europeiske menneskerettskonvensjon på et 
av Høyesterett uavklart område. 

- Saken antas å få stor betydning ut over den konkrete sak. 
 
 
Saker av prinsipiell interesse meldes inn til fellespostkassen rettssakene@skatteetaten.no. 
 

11.1 Myndighet til å fremme erstatningskrav i straffesaker 

Finansdepartementet har i brev av 2. september 2009 delegert myndigheten til å fremme erstatningskrav 
i straffesaker til Skattedirektoratet. Skattedirektoratet har i brev av 22. desember 2015 gitt generell 
videredelegasjon av myndigheten til å fremme erstatningskrav i straffesaker til divisjonene. Divisjonen 
kan videre anmode Skattedirektoratet om å fremme arrestkrav der hefte etter straffeprosessloven kapittel 
17 ikke er et aktuelt alternativ. Se nærmere "Rutine for saker der skatteetaten fremmer erstatningskrav 
mot medvirkere til skatte- og avgiftsunndragelser", gitt av Skattedirektoratet den 22. desember 2018.  
 
Reglene under dette punkt gjelder ikke erstatningssaker knyttet til trekkplikt. Skatteoppkrever avgjør selv 
om det skal fremmes erstatningskrav i disse sakene. Dette gjelder både sivile krav i straffesaker og rene 
sivile saker. Skatteoppkrever skal også, uten å søke Skattedirektoratet, kunne fremme arrestkrav. 
 
Skattedirektoratet skal orienteres om dommer i straffesaker for tingretten og lagmannsretten, herunder 
saker hvor skatteetaten har fremmet sivile krav, per e-post til fellespostkassen 
rettssakene@skatteetaten.no. Det samme gjelder om saken blir godtatt til behandling i Høyesterett eller 
avvist. Divisjonen skal oversende Høyesteretts avgjørelse i saken så snart denne foreligger.  
 

11.2 Registrering i Rettssaksregistret  

Straffesaker – og eventuelle sivile krav -  som bringes inn for domstolen skal registres i 
Rettssaksregistret.  
 
Dato for tiltalebeslutning erstatter dato for stevning. Straffesaker med sivile krav skal registreres både i 
feltet for erstatningssaker og i feltet for straffesaker. Eventuelle arrester – hvor kravet er behandlet i 
muntlig forhandling og/eller er av prinsipiell betydning - registreres under feltet  
”Sivilsak – innkreving”.  Se forøvrig brukerveiledningen som ligger på Intranett under fag – rettskilder og 
rettsinformasjon. 
 

12 Behandling og registrering av erstatningssaker  

12.1 Erstatningssøksmål 

Finansdepartementet utøver partsstillingen i erstatningssøksmål mot skatteetaten. Dette gjelder også der 
erstatningskravet fremmes i tillegg til – eller som subsidiær påstand i – et søksmål om gyldigheten av et 
fastsettingsvedtak. Divisjonen skal oversende eventuelle prosessvarsel om erstatningssøksmål til 
Finansdepartementet, via Skattedirektoratet. Eventuell søknad om fristforlengelse etter foreldelsesloven § 
28 avgjøres av Finansdepartementet  
 
Finansdepartementet har i brev av 16. november 2016 delegert myndigheten til å utøve statens 
partsstilling til Skattedirektoratet i saker der den skatte- eller avgiftspliktige går til søksmål om erstatning 
mot skatteetaten på grunnlag av ulovfestet ansvar eller arbeidsgiveransvaret i skadeerstatningsloven. 
Skattedirektoratet har ikke videredelegert denne myndigheten på generelt grunnlag, men kan delegere 
myndigheten i den enkelte sak.  
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12.2 Utenrettslige erstatningskrav  

Behandlingen av utenrettslige erstatnings krav følger reglene om administrative avgjørelser. 
Finansdepartementet har i brev av 21. april 2015 delegert myndigheten til å avgjøre alle saker om 
erstatning som ikke er av prinsipiell interesse til Skattedirektoratet. For den nærmere behandlingen av 
slike krav, se "Rutine for behandling av erstatningskrav mot Skatteetaten".   
 

12.3 Erstatningssøksmål mot medvirkere  

Finansdepartementet har i brev av 31. august 2015 delegert myndigheten til å fremme erstatningskrav for 
skatte- og avgiftsunndragelse i sivile saker til Skattedirektoratet. Skattedirektoratet kan videredelegere 
myndigheten i den enkelte sak, se nærmere "Rutine for saker der skatteetaten fremmer erstatningskrav 
mot medvirkere til skatte- og avgiftsunndragelser", gitt av Skattedirektoratet den 22. desember 2018.  
 
For erstatningssaker som gjelder trekkplikt, se punkt 10.1. 

 

13 Registrering i rettssaksregisteret 
Alle rettssaker der skatteetaten er part og straffesaker (herunder eventuelle erstatningskrav) skal 
registreres i rettssaksregisteret. Se brukerveiledningen som ligger på intranett under fag – rettskilder og 
rettsinformasjon. 
 
Partsansvarlig på divisjonen har ansvaret for registrering av saken i rettssaksregisteret. Der politiet, 
Finansdepartementet eller skatteoppkreverkontorene utøver partsstillingen skal ansvarlig saksbehandler 
på divisjonen registrere saken. 
 

14 Definisjoner og forkortelser 
 

 

Begreper/forkortelse Forklaring 

Ikke relevant  

  

 

15 Referanser 
 

Eksterne referanser:  
 

Dokumentreferanser: - Delegasjon av Finansdepartmentets myndighet til å utøve 
partsstilling på skatte- og avgiftsområdet som tidligere ikke var 
delegert av 04.02.2016 

- Delegasjon av Finansdepartementets myndighet til å utøve 
statens partsstilling i erstatningssaker 16. november 2016 

- Delegasjon av myndighet etter skatteforvaltningsloven § 15-3 
annet ledd til Skattedirektoratet av 19. desember 2016 

- Videredelegasjon av myndighet til å utøve partsstilling i 
erstatningssaker av 22.12.2015 

 
 


