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LB-2004-67545 

INSTANS: 	Borgarting lagmannsrett — Dom. 
DATO: 	 2006-09-15 
DOKNR/PUBLISERT: LB-2004-67545 
STIKKORD: 
SAMMENDRAG: 

SAKSGANG: 

PARTER: 

FORFATTER: 

Avgiftsrett. Tolloven. Tollverdiforskriftens § 2. 
Moller US Import AS importerte Chrysler biler fra USA fra 1946. Inntil 
1992 kjopte selskapet bilene fra det amerikanske produsentselskapet. I 
1993 ble dette endret ved at Chrysler opprettet et nytt datterselskap i 
USA. Datterselskapet kjopte alle biler for eksport og solgte dem videre til 
de europeiske eneforhandlerne md et paslag. Fakturaene til Moller-
selskapet om paslaget ble ikke deklarert til norske tollmyndigheter. Etter 
bokettersyn oppsto det tvist om de ulike elementene i fakturaene med 
paslag inngikk i tollverdiforskriftens § 2 om beregning av bilenes 
transaksjonsverdi. Staten fikk i det vesentlige medhold i tingretten. 
Moller anket forgj eves til lagmannsretten. 

Oslo tingrett TOSLO-2001-57185 — Borgarting lagmannsrett LB-2004- 
67545. Anke til Hoyesterett nektet fremmet, HR-2007-129-U. 
I. Anke: Moller Us Import AS (Advokat Terje Hoffmann) mot 
Finansdepartementet (Advokat Goud Helge Homme Fjellheim). II. 
Motanke: Finansdepartementet (Advokat Goud Helge Homme 
Fjellheim) mot Moller Us Import AS (Advokat Terje Hoffmann). 
Lagmann Erik Melander. Lagdommer Lars Ole Evensen. Lagdommer 
Inger Wiig. 

Saken gjelder tvist om tollmyndighetenes etterberegning av toll, merverdiavgift og 
engangsavgift i forhold til Moller US Import AS for perioden 1. september 1994 til 31. desember 
1995. 

Moller US Import AS — heretter ofte forkortet til Moller — har fra 1946 og frem til 2003 
importert til landet biler av merket Chrysler. De fleste av bilene ble produsert i USA, noen av dem 
ble produsert i Cisterrike. 

Frem til desember 1992 kjopte Moller bilene direkte av det amerikanske produsentselskapet 
Chrysler Corporation - heretter ofte forkortet til-CC. Fra januar 1993 ble dette endret. CC solgte 	 
fra na av alle biler for eksport til Norge og store deler av Europa ellers, til sitt heleide datterselskap 
Chrysler International Corporation — heretter ofte forkortet til CIC. Ogsa CIC hadde 
forretningsadresse i USA. CIC videresolgte bilene til Moller med et paslag. Paslaget, som 
inneholdt bl.a. omkostninger til markedsforing og garantiansvar, ble fakturert manedlig som et fast 
paslag og benevnt Post Importation Cost. Disse fakturaene ble holdt utenfor tollverdien ved 
Mollers deklareringer til toll- og avgiftsmyndighetene. 

Bilene som skulle eksporteres til Norge ble levert direkte fra CC til Moller. 
Et sentralt formal med etableringen av CIC var a redusere kostnadene til toll og avgifter i 

importlandene, herunder i Norge. I forhold til importlandets tollmyndigheter oppga importoren 
CCs salgspris til CIC, sammenlign det sakalte forstesalgsprinsippet. Post Importation Cost ble som 
nevnt holdt utenfor ved beregningen av tollverdiene. 

Forstesalgsprinsippet gar ut pa at tollmyndighetene pa visse vilkar godtar at det ved 
beregningen av en vares tollverdi ved suksessive salg ikke er importorens kjopsvederlag som 
legges til grunn, men kjopsvederlaget ved den forste av flere omsetninger av varen. Anvendt pa 
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var sak betyr det at norske tollmyndigheter eventuelt la til grunn kjopsvederlaget for biler avtalt 
mellom CC og CIC i USA. 

Varen 1993 kontaktet representanter for CC bl.a. norske tollmyndigheter for a undersoke om 
forstesalgsprinsippet fikk anvendelse i Norge. Toll- og avgiftsdirektoratet besvarte henvendelsen i 
et brev av 21. september 1993. Det ble meddelt at norske tollmyndigheter henholder seg til 
importorens kjopsvederlag. Dersom CIC forpliktet seg til a utfore markedsforing her i landet for 
egen regning, het det i brevet at kostnader i den forbindelse naturlig matte medregnes i 
tollverdigrunnlaget. Ogsâ omkostninger ved et garantiansvar pA selgerens hand matte anses som 
en del av varens verdi, het det i brevet. 

CIC bestemte seg deretter for losningen a splitte fakturaen til Moller slik at en del fremsto 
som Mollers kjopspris, en annen del besto av den mAnedelige fakturering av Moller for Post 
Importation Cost. Overfor norske tollmyndigheter ble altsa den forst nevnte fakturaen lagt til 
grunn ved beregningen av tollverdi. Ordningen tradte i haft fra 1. september 1994. Praksis med 
separate fakturaer ble avvildet pr. 31. desember 1995. 

Fra 1. februar 1996 er tollverdien som hovedregel ikke lenger grtumlaget for fastsettelse av 
toll og avgift for motorvogner her i landet. 

Oslo og Akershus tolldistrikt avholdt bokettersyn hos Moller i 1997. Bokettersynet endte i en 
rapport som ble oversendt Moller med varsel av 9. juli 1998 om etterberegning av engangsavgift, 
toll og merverdiavgift. Varselet ble imotegatt i brev av 30. oktober 1998. Her ble det gjort videre 
rede for elementene i Post Importation Cost, som samlet utgjorde 15 127 kroner pr. bil. 

Det ble deretter avholdt meter om saken. Moller ga i flere brev ytterligere rede for innholdet i 
Post Importation Cost. 

Distriktstollstedet traff den 6. april 2000 vedtak om etterberegning av toll, engangsavgift og 
merverdiavgift, alt tillagt renter, med til sammen 146.519 313 kroner. Innbetalingsfristen ble satt 
til 28. april 2000. Moller innbetalte 63 248.019 kroner den 14. april 2000 og 19.262.222 kroner 
den 27. september 2001. 

Moller paklagde dessuten distriktstollstedets vedtak i rett tid. 
Toll- og avgiftsdirektoratet avgjorde klagen i vedtak den 14. juni 2001. Moller fikk delvis 

medhold-ved at grunnlaget for etterberegningen ble redusert. Prosentsatsen pa tilIegget til 
engangsavgiften ble redusert til 10%. Tilleggsavgiften for merverdiavgiften ble ogsa redusert, na 
til a tilsvare ca. 1,5%. 

Distriktstollstedet foretok ut fra direktoratets vedtak en revision av etterberegningen. Det 
samlede belopet ble redusert til 116.377.762 kroner. I senere vedtak er dette belopet Hitt 
ytterligere redusert. Lagmannsretten kommer nedenfor tilbake til disse enkeltvedtakene i den grad 
det er nodvendig. 

Den 1. oktober 2001 tok Moller ut stevning mot Staten v/ Finansdepartementet ved Oslo 
byrett (na Oslo tingrett) med pastand om at vedtaket av 14. juni 2001 kjennes ugyldig og at staten 
dommes til a betale 81.591.607 kroner med tillegg av renter samt saksomkostninger. Staten tok til 
gjenmwle. 

Oslo tingrett avsa 11 mars 2004 dom med slik domsslutning: 

1. Toll- og avgiftsdirektoratets vedtak av 14 juni 2001 oppheves. Ved nytt vedtak skal 
grurmlaget for beregning av tilleggsavgiftene for toll, engangsavgift og merverdiavgift 
reduseres med faktisk utbetalte rabatter til Moller vedrorende Storforbrukstotte og Neon 
Double Sales. For mye innbetalt tilleggsavgift for toll, engangsavgift og merverdiavgift etter 
reduksjon i beregningsgrunnlaget som folge av rabattene skal Staten v/ Finansdepartementet 
betale tilbake til US Moller Import AS med tillegg av 12% forsinkelsesrente fra 10.11.01 til 
betaling skj er. 
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2. Staten v/ Finansdepartementet skal betale til US Moller Import AS lcr 1.653.627 - 
kronerenmillionsekshundreogfemtitretusensekshundreogtjuesyv — og Icr 700,- 
kronersyvhundre — med tillegg av 12% forsinkelsesrente fra 24.09.03 til betaling skjer. 

3. Staten v/ Finansdepartementet frifinnes for Moller US Imports krav om ytterligere 
saksomkostninger etter forvaltningslovens § 36 og ytterligere saksomkostninger padratt forut 
for Oslo og Akershus tolldistrikts vedtak av 06.04.00. 

4. Staten v/ Finansdepartementet frifinnes for Moller US Imports pastand lcrav om at Toll- og 
avgiftsdirektoratets vedtak av 02.06.03 er en ulovlig omgjoring av Toll- og 
avgiftsdirektoratets vedtak av 24.01.02. 

5. US Moller Import AS skal betale saksomkostninger til Staten v/ Finansdepartementet med Icr 
512.800,- kronerfemhundreogtolvtusenattehundre — innen to uker fra dommens forkynnelse 
med tillegg av 12% rente fra forfall til betaling skjer. 

Tingretten kom til at tollverdiforslcriftens § 2 ma forstas slik at den ikke hjemler det sakalte 
forstesalgsprinsippet, men at det er verdien av bilene ved salg fra CIC til Moller 
(sistesalgsprinsippet) som skal legges til grunn for toll- og avgiftsvedtaket. Tingretten provde 
deretter om de enkelte kostnader under Post Importation Cost inngar i tollverdien eller ikke. 
Tingretten fant at samtlige av kostnadene gar inn i verdigrunnlaget etter tollverdiforslcriften. 
Mollers innsigelser rettet mot ileggelse av tilleggsavgift, renter og sakskostnader etter 
forvaltningsloven § 36 , forte delvis frem. 

Om saksforholdet vises det til tingrettsdommen og fremstillingen i dommen her. 
Moller har i rett tid paanket tingrettsdommen i sin helhet, dog ikke den del av dommen som 

gjelder foreldelse. Staten v/ Finansdepartementet har motanket aksessorisk hva gjelder sporsmalet 
om tilleggsavgiftenes storrelse og dessuten tingrettens avgjorelse om det skal beregnes 
forsinkelsesrente av tilbakebetalte tilleggsavgifter fra saksanlegget. For ovrig har staten tan til 
gjenmxle. Ankeforhandling ble gjennomfort i Borgarting lagmannsretts hus i Oslo i perioden 25. 
april til 5. mai 2006. Partene var representert ved prosessfullmektigene. Det ble avhort ett vitne. 
Dokumentasjonen gar frem av rettsboken. Partene forlikte under veis enkelte sporsmal lcnyttet til 
lcrav og motkrav nr det gjelder rente. 

Mollers anforsler for lagmannsretten kan sammenfattes slik: 
Etter tollverdiforslcriftens § 2 kan importoren ved suksessive salg velge a legge til grunn ved 

fortollingen den avtalte bilprisen i et tidligere salgsledd (forstesalgsprinsippet), safremt hensilcten 
med et slikt salg har vwrt eksport av bilen til Norge. Nar det i dette tilfellet dreier seg om salg til et 
heleiet datterselskap (fra CC til CIC), ma det i tillegg Icreves at salget imotekommer prinsippet om 
en armlengdesstandard 

Det folger av distribusjonsavtalen mellom CIC og Moller at bilene ble levert ved kai (Ex 
Quay) i Oslo. CICs paslag pa 7,1% imotekommer vilkaret i armlengdesstandarden. Vilkarene som 
oppstilles for aksept av forstesalgsprinsippet er saledes til stede. 

Forstesalgsprinsippet faller innenfor ordlyden i tollverdiforslcriften § 2 nr. 1. Formuleringen 
« ...for eksport til Norge » gir uttrykkelig stotte for at forstesalgsprinsippet gjelder. Statens 
anforsel om at uttrykket « transaksjonsverdien » brukt i entalls form stotter at det kun kan vxre en 
transaksjonsverdi, utelukker ikke at forstesalgsprinsippet far anvendelse. Importoren ma anses 
ha en valgrett mellom de salgspriser som tilfredsstiller vilkarene til « transaksjonsverdien ». 

Formalet med etableringen av GATT tollverdiavtalen var a ra mer ensartede regler og a 
fremme fri handel mellom landene. Videre var det vesentlig a etablere et rettferdig, likt og noytralt 
system der eksportorens interesser star i sentrum. Det vises til St.prp.nr.25 (1979-1980). 

Norsk forvaltningspraksis gir ikke noen sikker veiledning. Ikkepraksis, der tollmyndighetene 
ikke sier ja til forstesalgsprinsippet, men heller ikke tar stilling — i alle fall ikke utad — kan ikke 
tillegges betydning. Da CC tilslcrev norske tollmyndigheter om regelverket i 1993, henvendte en 
seg derfra til finske tollmyndigheter for svar ble gift til CC. Det viser at norske tollmyndigheter pa 
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den tid ikke hadde en oppfatning om hvorledes tollverdiforskriftens § 2 nr. 1 skulle forstas. For at 
forvaltningspraksis pa et punkt som dette kan tillegges betydning, ma det heves at det foreligger 
en langvarig og entydig praksis, se Rt-1996-369 . En slik langvarig praksis foreligger ikke. 

Nar det gj elder rettspraksis, viser Moller forst til Canadas Hoyesteretts avgjorelse i Mattel vs 
Canada. Avgjorelsen gir klar stone til Mollers syn. Det vises videre til lagmannsrettsdommen i 
Selected Brand Shoes & Clothes. Vilkarene for a anvende forstesalgsprinsippet var neppe til stede 
i saken fordi varene forst var blitt levert til et varelager i utlandet. 

Om lag 75% av Norges utenrikshandel skjer med EU og USA. Bade innen EU og i USA 
anvendes forstesalgsprinsippet. Dessuten folger det av Wienkonvensjonen at statenes 
etterfolgende praksis er a anse som en viktig rettskilde. 

I juridisk teori star sentralt Sherman & Glashoff: Commentary on the GATT Customs 
Valuation Code (1988). Under pkt 199 fig. (side 104 fig.) droftes forstaelsen av det tilsvarende « . 
.when sold for export to the country of importation ». Forfatterne gir stotte til 
forstesalgsprinsippet. Det samme folger av artikkel av Johan B Hjort i festskrift til Thor Refsland, 
inntatt i Avgiftsnytt nr 5b i 1995, se side 19. 

Reelle hensyn kan ikke tilsi et annet tolkningsresultat. I denne forbindelse star hensynet til 
kontroll og til noytralitet sentralt. Kontrollhensynet er ivaretatt fordi importoren har 
dokumentasjonsbyrden for « transaksjonsverdien ». Heller ikke hensynet til noytralitet kan tilsi en 
annen konklusjon. 

Dersom lagmannsretten i saken her finner at forstesalgsprinsippet ma legges til grunn, blir det 
unodvendig a ta stilling til elementene i Post Importation Cost. Ogsa etterberegningssporsmalene, 
inklusive renteberegningssporsmalet, faller bort. 

Nar det gjelder forholdet til elementene i Post Importation Cost, anforer Moller generelt at 
realiteten er avgjorende, hvilket staten for sá vidt har sluttet seg til. Det ma anses som uklart om 
CIC har medtatt alle sine kostnader i Post Importation Cost, sml. statens anforsler pa dette punkt. 
Flere opplysninger i saken trekker i retning av at sa ikke var tilfelle. Uansett ma det kunne legges 
til grunn at det ble deklarert en for hey transaksjonsverdi — med betaling av for hoye avgifter til 
folge — i tiden for sommeren 1994. 

Post Importation Cost bestar av kostnader som kan grupperes som henholdsvis 
markedsforingskostnader, kostnader i forbindelse med garantier, kostnader i forbindelse med 
incentivordninger, finansieringskostnader, administrative kostnader og sakalt service fee. 

Markedsforingskostnadene dekker bestemte aktiviteter utfort av CIC. Prisingen av de enkelte 
av disse aktivitetene er fastsatt indirekte, men det ma vxre akseptabelt, sml. retningslinjene fra 
OECD for internprising for flernasjonale foretak av mars 1995, pkt. 7.24. Ved bedommelsen av 
om en markedsforingsaktivitet er relevant eller ikke i forbindelse med fastsettelsen av 
transaksjonsverdi, ma aktiviteten som sadan og dens tilknytning til varen were avgjorende — ikke 
maten som aktiviteten er priset pa. 

I klagevedtaket la direktoratet til grunn at med unntak for administrative kostnader og service 
fee, hadde samtlige poster i Post Importation Cost realitet. Det dreide seg med andre ord om 
faktisk leverte ytelser. Lagmannsretten ma ved domstolsprovelsen bygge ph dette, se dommen i Rt 
-1998-1779. 

Det anfores at transaksjonsverdien ikke kan anses ogsa a omfatte enhver betaling for tjenester 
'evert av CIC sammen med varen. Det vises f eks til avgjorelse nr 4.1 i Committee on Customs 
Valuation av 24.09.1984 og EU-domstolens avgjorelse i Wiinche GmbH mot Hauptzollamt 
Hamburg, der det ble avgjort at tjenester som leveres sarrunen med varen ikke skal innga i 
transaksjonsverdien. 

Etter ordlyden i tollverdiforskriftens § 2 sporres det om den pris som faktisk er betalt for 
varene. Markedsforingskostnader som kjoper betaler i forbindelse med markedsforing og 
garantiservice av de innforte varer, inngar ikke i transaksjonsverdien. Det vises til Toll- og 
avgiftsdirektoratets veileder om tolldeklarering (mai 1992) side 33. Av tollvesenets 
innforselveileder utgitt for oktober 1996 gar det frem pa side 11 at garantiservice og kostnader i 
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forbindelse med markedsforing av de innforte varer ikke skal vxre del av innforte varers tollverdi. 
Sporsmalet er derfor om markedsforingsaktiviteten ma anses som en del av varen. 

Det forhold at Moller kjente til markedsforingsaktivitetene, kan ikke vxre avgjorende. CIC 
var den som traff beslutningene om gjennomforing av aktivitetene, og som fastsatte 
retningslinjene for utforelsen. Det ma vxre utslagsgivende. 

Salgsmateriell som utvendige og innvendige skilt, bannere og annet, som benyttes i 
forhandlernes salgslokaler, herunder kostnader til layout av salgslokaler og hvorledes biler skal 
plasseres der, er godkjent av avgiftsmyndighetene som irrelevante i forhold til 
tollverdiberegningen. Det samme gjelder onsket teknisk bistand fra CIC utover hva som fremgar 
av servieehandboker, manualer og oppleeringsboker. 

Moller oppsummerer selskapets generelle anforsler vedrorende markedsforing slik at betaling 
for tjenester som leveres av varenes selger (CIC), herunder markedsforingstjenester, som 
utgangspunkt ikke skal innga i varenes transaksjonsverdi. Selv om importoren forplikter seg til 
ogsa a betale for spesifikke markedsforingstjenester i forbindelse med inngaelse av 
varekjopsavtale, kan ikke det vxre tilstrekkelig til at betaling for slik tjeneste anses som del av 
transaksjonsverdien. Det ma kreves at markedsforingstjenesten er sa nxrt knyttet til varen at de 
sammen utgjor et hele. Ved en slik vurdering vil sporsmalet om tjenesten ma anses som en 
betingelse for kjopet av varen vxre et moment, men heller ikke mer. 

Mollers anforsler knyttet til de enkelte markedsforingstiltak: 
Customer One var et opplxringsprogram for salgs- og ettermarkedspersonell levert til Moller 

av CIC. Det anfores at det ma anses som uvanlig at en produsent eller leverandor av nye biler 
forestal- et omfattende opplxringsprogram kostnadsfritt til den lokale importor/forhandler, og 
baker kostnadene inn i prisen for bilene. Kostnadene pa noe over 5 millioner kroner ma saledes 
anses A falle utenfor transaksjonsverdien. 

Kostnader til distributormoter. Distributorene mottes jevnlig, og som oftest i forbindelse med 
et arrangement i utlandet. Motene var frivillige og kostnadene ble i det vesentlige dekket av CIC. 
Moller anforer at det ogsa for denne kostnadstype ma anses som uvanlig at en produsent eller 
leverandor av biler bekoster en slik motedeltakelse og legger kostnadene inn i bilprisen. 

— I forbindelse-med lansering-av nye bilmodeller, ble det avholdfflere-ulike arrangementer for 
introduksjon av den nye modellen — bade i media og overfor distributorene/forhandlerne. 
Journalister m.v. ble invitert til et bestemt sted, alltid i utlandet, der materiell om den nye 
modellen ble utlevert og der det ble gift mulighet for provekjoring. CIC dekket alle kostnadene i 
den forbindelse. 

For bilmerket Jeep ble det arrangert spesielle promotionturer til USA, oftest i Lake Tahoe i 
staten Nevada, for  a fremme Jeep som varemerke. Arrangementene ble kalt Jeep Jamborey. Her 
ble det gift informasjon om de ulike Jeep modellene, og det var anledning til a provekjore dem i 
terrenget. Moller valgte selv personene som skulle delta, og betalte vanligvis flyreisen for 
deltakerne. Kostnadene for ovrig ble dekket av CIC. 

Kostnadene til disse internasjonale markedsforingsaktivitetene — sa langt de ble betalt av CIC 
— kan ikke innga i transaksjonsverdien. 

For a kunne utnytte markedspotensialet i enkeltlandene best mulig, heves det innsikt. CIC 
skaffet seg det gjennom kartlegging av markedsprofilene og potensialet. Moller fikk tilgang til 
resultatene av markedsundersokelser. Det anfores at kostnadene pa CICs hand ikke kan anses som 
kostnader henforbare til varekjopene, dvs Mollers importkjop av biler. 

Den neste gruppe kostnader, reklameomkostningene, ble padratt med formal a pavirke 
publikums generelle oppfatning av produktene til CC og Moller i en positiv retning. Det dreier seg 
om aktiviteter som pressemeldinger, sponsoravtaler med idrettsutovere og andre kulturelle 
arrangementer. Det anfores at heller ikke denne typen kostnad kan anses som del av 
transaksjonsverdien. 

Kostnadsgruppen omkostninger til media hadde forbindelse med paneuropeiske kampanjer 
som ble gjennomfort ved annonser i internasjonale aviser, ukeblader og tidsskrifter, og ogsa med 
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reklameinnslag i internasjonal radio og televisjon. Produksjonskostnadene i disse forbindelser skal 
ikke medregnes. Det dreier seg om kostnader til annonsering m.v., herunder til ide og layout, som 
ble utfort av utenlandske reklamebyraer m.v. Omkostninger til annonsering og reklame i Norge 
ble ikke omfattet av denne kostnadsgruppen. 

Honorarer til markedsforingskonsulenter er neste kostnadsgruppe, som dreier seg om betaling 
for tjenester med administrasjon av forskjellige markedsforings- og incentivprogrammer. Dette er 
med andre ord en type overheadkostnad, som ma fordeles etter skjonn. Tollmyndighetens skjonn 
kan ikke konldudere med lcr 0,-. 

Garantier utgjor en saerskilt kostnadsgruppe, som igjen kan inndeles i henholdsvis 
leverandorgarantier generelt og i en spesiell garantiordning forsilcret gjennom det sveitsiske 
forsilcringsselskapet Winterthur. 

Nar det forst gjelder leverandorgarantiene eller fabrikkgarantiene, har de utgangspunkt i at 
Moller kjopte bilene « as is ». CICs leverandorgaranti var ingen betingelse for kjop av varen. 
Tvert om. Garantien « levde sin eget liv », atskilt fra varen. Leveringsvilkarene i forhold til den 
norske forhandleren og sluttkunden ble ikke pavirket. Det anfores at slike garantiordninger ikke 
kan anses som del av varen, men som et eget produkt. Det er klar stotte for dette standpunkt i 
Borgarting lagmannsretts dom av 12. mars 2002 ( LB-2001-1742) (Hyundai – Staten). Moller 
viser ogsa til Tollvesenets innforselsveileder 1996 side 11. Her heter det bl.a. at garantiservice og 
kostnader med markedsforing av de innforte varer, ikke skal vxre del av tollverdien dersom 
kostnadene betales til en tredjeperson, nar kjoper har patatt seg disse for egen regning 

Jeep Privilege System (JPS) og Chrysler Privilege System (CPS) er begge 
forsikringsordninger som innebxrer at bilkjoperne pa visse vilkar forsikres mot kostnader i 
forbindelse med at bilen stanser pa grunn av feil, slik at videre kjoring ikke er mulig. Kostnader til 
leiebil, kjoretoyberging, hjemsendelse og hotell dekkes gjennom ordningen. Disse 
garantiordningene tilbys nar bilene er levert til Norge og fortollet, og ma anses som losrevet fra 
bade CICs og Mollers ordinxre virksomhet. Det vises til Technical Committee on Customs 
Valuation (1985), kommentar 9.1, som steftter at dette ma anses som kostnader som ikke skal 
innga i transaksjonsverdien. 

Den neste kostnadsgruppen gjelder sakalte incentiver. CIC hadde den ordningen at  
distributorer her ilandRT6-n--- )-ttm ok minst 25 biler pr a1—cunne 	reklamestotte med USD 
150 pr. bil. 

Distriktstollstedet misforsto vilkarene i incentivordningen. Det anfores at lagmannsretten 
uaktet dette ma ha adgang til a treffe den avgjorelsen som materielt sett er den riktige. Moller 
visste at distriktstollstedet kjente til fortollingsrutinene, som gikk ut pa at de importerte bilene 
(bortsett fra utstillings- og demonstrasjonsbiler) ble staende pa tollageret til de var videresolgt fra 

--MollerDette 	innebwrer at Moller-heller ikke betalertoll-og-avgifter for bilene-ervideresolgt. 	 
Ordningen som nevnt er helt alminnelig nar det gjelder import av biler til landet. 

Distriktstollstedet krevde - etter Mollers syn uholdbart – at Moller skulle dokumentere at vilkarene 
var oppfylt for hver enkelt fortolling. 

Subsidixrt anforer Moller i forhold til statens krav om bevisavskjgering i denne forbindelse at 
avskjxring av nye opplysninger ma begrenses til opplysninger som den avgiftspliktige hadde en 
swrskilt oppfordring til a komme med under forvaltningsbehandlingen. Det vises til avgjorelsen i 
Rt-2001-1265 . Moller hadde ikke oppfordring til a orientere om en fortollingspraksis som ma 
anses som velkjent for distriktstollstedet. Hele bilbransjen benyttet seg av den. Staten kan ikke ha 
en beskyttelsesverdig interesse i at et uriktig vedtak opprettholdes, srlig ikke nar det er grunn til 
a kritisere tolldistriktsstedets saksbehandling. 

Under enhver omstendighet er statens etterberegning foreldet. Moller har ikke opptradt 
uaktsomt. 

CIC lcrevde dekket av Moller finansieringskostnader som et generelt paslag i Post Importation 
Cost. Etter Mollers syn kan en paslagsrente pa 12,1% legges til grunn. 
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Det anfores generelt at en rentesats pa 12,1% harmonerer med rentenivaet i USA. Etter 
tollverdiforskriftens § 2 kan denne rentesatsen legges til grunn. 

Tollmyndighetene har lagt til grunn en sakalt prime rate i USA, som angir renten tilbudt av 
USAs storste banker til deres viktigste kunder. En slik rate ma anses for irrelevant i saken her. 
CIC kan f. eks. ikke sammenlignes med USAs storste banker. For ovrig hadde CIC en sakalt 
Weighted Average Cost of Capital pa mellom 13,8% og 13,9% i den aktuelle perioden. 

CICs salgspant hadde ikke rettsvern her i landet. Staten er enig i det. CICs finansieringsrisiko 
ma vurderes i lys av dette. 

Moller tok feil i forbindelse med den opprinnelige redegjorelsen til tollmyndighetene om 
finansieringskostnadenes storrelse. Det er tale om en utilsiktet feil, som ikke kan medfore at 
myndighetene av den grunn legger en annen og lavere rentesats til grunn. Skrive- eller regnefeil 
eller andre mer bokforingstekniske feil kan ikke gi myndighetene adgang til a utove skjonn. 

Under enhver omstendighet ma domstolene kunne prove om tollmyndighetenes faktiske 
grunnlag for skjonnsmessig a « lande pa >> 8,03% og 8,83% er riktig. Det anfores at 
etterberegningen ogsa pa dette grunnlag ma oppheves og henvises til ny behandling. 

Administrative kostnader ma fordeles pa de ulike Post Importation Costelementene, og 
avgiftsbehandles pa samme mate som den enkelte aktivitet der. Moller anforer at klagevedtaket 
derfor ma oppheves og henvises til ny behandling. 

Service fee dekket CICs andel av toll- og avgiftsbesparelsene i Norge. Det er ikke grunnlag 
for at noen del av denne andelen inngar i bilenes tollverdi. 

Tilleggsavgift. 
For det tilfellet at staten far medhold pa noen av de foranstaende punkter, oppstar sporsmalet 

om tilleggsavgift og dens storrelse. Mollers anforsler vedrorende disse sporsmalene er saledes 
subsidiaere. 

I Hyundaitilleggsdommen ( RG-2003-537 ) av 13. januar 2003 fant Borgarting lagmannsrett 
at de strafferettslige beviskrav gjelder i forhold til motorvognavgiftsloven , men ogsa etter 
ligningslovens regler om tilleggsavgift. Moller anforer at ordlyden i motorvognavgiftsloven tilsier_ 
at alle straffbarhetsvilkarene, herunder beviskravene i strafferetten, ma vxre oppfylt for at 
tilleggsavgift skal kunne ilegges. Det er stotte for dette syn i lovforarbeidene. Avgjorelsene i Rt-
1960-246 og Rt-1971-586 stotter ytterligere opp under denne rettslige forstaelsen. Beviskravene 
etter EMK art 6 nr. 2 far anvendelse pa tillegg til toll (20%) og pa tillegg til engangsavgift (10%), 
hvilket ogsa staten har sluttet seg til. 

Det kan imidlertid ikke vaere avgjorende i forhold til anvendelsen av alle 
—straffbarhetsvilkarene at prosentsatsenfortilleggsavgift-konkretersatt lavt av vedkommende 	 

avgiftsmyndighet. De utmahe tilleggsavgifter utgjor betydelige belop. Det ma vxre riktig a foreta 
en helhetsvurdering, der belopene vurderes enkeltvis og samlet. 

Bade norsk rettspraksis og avgjorelsene til EMD gir stotte til kravet om kvalifisert 
sannsynlighetsovervekt for ileggelse bade av tilleggsskatt og av tolltillegg. Det vises for eksempel 
til avgjorelsen i Rt-2006-438 og til Erik Mose: Menneskerettigheter (2002) side 366 fig. 

Moller anforer at beviskravene og myndighetenes bevisbyrde gjelder i forhold til hver av 
ytelsene under Post Importation Cost. Resultatet kan med andre ord variere for de ulike 
kostnadstyper. 

Nar det sxrskilt gjelder innkreving av tilleggsavgift — som i praksis er et rentesporsmal — 
anforer Moller at tollmyndighetens etterberegningsvedtak med fist for innbetaling til 28. april 
2000, er i strid med uskyldspresumsjonen i EMK art. 6 nr. 2. Uansett foreligger det ikke hjemmel i 
tollovgivningen for rentekompensasjon ved tilbakebetaling av uriktig fastsatt tilleggsavgift. Det 
vises for eksempel til den foran nevnte lagmannsrettsdommen i saken Staten mot Kolberg Motors 
(2003). 

Moller kreverforsinkelsesrenter med grunnlag i forsinkelsesrenteloven § 5 jf. § 3 . 
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Faktisk sett ble Moller palagt a betale inn et hoyere rentebelop enn det som ble resultatet etter 
avsluttet klagebehandling av tollmyndighetene sommeren 2003. Moller anforer at selskapet har 
krav pa rente med 7,35% p.a. med arlig kapitalisering, fra innbetaling og frem til saksanlegget 1. 
oktober 2001. Fra saksanlegget er kravet forsinkelsesrente med 12% p.a. frem til belopet faktisk 
ble refundert. 

Staten bestrider ikke MoHers angivelse av belopenes storrelse eller selve renteberegning, men 
imotegar at det er grunnlag for a kreve renter fra staten i et slikt tilfelle. Statens syn kan ikke 
legges til grunn. 

Moller innbetalte NOK 63 millioner den 14. april 2000 Innbetalingen skulle forutsetningsvis 
utelukkende dekke etterberegnet toll og engangsavgift, det vil si hovedstolen. I brevet fra 
tollkassereren av 29. mai 2000 gis det uttrykk for at forutsetningen ble godtatt slik at det foreligger 
en avtale om sporsmalet. 

I alle fall ma Moller som debitor ha en valgrett, noe som har bred stotte i juridisk teori. Se for 
eksempel Bergsaker: Lwrebok i pengekravsrett (2001) side 241 fig. Det samme resultat folger av 
alminnelige erstatningsrettslige regler. 

Tollmyndighetene kan ikke benytte innbetalingen til a dekke andre gjeldsposter. 
I tingrettsdommen ble Moller tilkjent renter av tilbakebetalte tilleggsavgifter (incentiver). Det 

anfores at staten er forpliktet til a betale avsavnsrente frem til saksanlegget. 
Nar det gjelder rentekrav av belop som lagmannsretten matte komme til at staten skal 

tilbakebetale til Moller, ma Moller ha krav pa avsavnsrente med 7,35% p.a. samt arlig 
kapitalisering frem til 1. oktober 2001, og deretter forsinkelsesrente. 

Moller anforer nar det gjelder saksomkostninger i forbindelse med forvaltningsbehandlingen 
at et slikt krav folger av forvaltningsloven § 36 . Toll og avgiftsdirektoratet har delvis tatt kravet 
til folge. For differansen kreves det avsavnsrente, som det ma vxre hjemmel for etter § 36. 

Tingrettens omkostningsavgjorelse er uriktig. Staten skulle ikke vxrt tilkjent omkostninger 
etter tvistemalsloven § 174 annet ledd. 

Moller har for lagmannsretten lagt ned  slik endelig  pastand:  
I hovedsoksmalet 

1. Toll- og avgiftsdirektoratets vedtak av 14. juni 2001 oppheves. 
2. Staten v/ Finansdepartementet betaler til Moller US Import AS det belop som 

etterberegningen skal reduseres med, med tillegg av faktisk rentetap oppad begrenset til arlig 
rente som fastsatt i by om forsinkelsesrenter av 17. desember 1976 nr 100 § 5 jf § 3 fra 
respektive-Mnbetalingstidspunkter tit 1. oktober 200I, med arlig kapitalisering, og deretter 
prinsipalt ârlig rente fastsatt etter by om forsinkelsesrenter § 5 jf § 3 , subsidixrt faktisk 
rentetap med arlig kapitalisering, og til betaling skjer. 

3. Staten v/ Finansdepartementet betaler til Moller US Import AS ytterligere sakskostnader etter 
forvaltningsloven § 36 med NOK 82 418. 

4. Staten v/ Finansdepartementet betaler til Moller US Import AS renter av tilbakebetalte belop 
frem til 20. juni 2003 med NOK 1 819.606. 

5. Staten v/ Finansdepartementet betaler til Moller US Import AS renter iht punkt 2 av de belop 
som skal betales iht punkt 3 fra 28. august 2003, og iht punkt 4 fra 24. september 2003, og til 
betaling skjer. 

6. Staten v/ Finansdepartementet dommes til a betale sakens omkostninger for tingretten og 
lagmannsretten, med tillegg av arlig rente som fastsatt i boy om forsinkelsesrenter av 17. 
desember 1976 nr 100 § 3 fra forfall og til betaling skjer. 

I motsoksmAlet 
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1. Tingrettens dom pkt 1 tredje setning stadfestes, dog slik at renter skal vxre som fastsatt i by 
om forsinkelsesrenter av 17. desember 1976 nr 100 § 3 fra 11. oktober 2001 og til betaling 
skjer. 

2. Staten v/ Finansdepartementet betaler til Moller US Import AS omforent rentebelop NOK 
482.878, med tillegg av Arlig rente som fastsatt i by om forsinkelsesrenter av 17. desember 
1976 nr 100 § 3 fra forfall og til betaling skjer. 

3. Staten v/ Finansdepartementet dommes til a betale sakens omkostninger for lagmannsretten 
med tillegg av Arlig rente som fastsatt i by om forsinkelsesrenter av 17. desember 1976 nr 
100 § 3 fra forfall og til betaling skjer. 

Statens anforsler for lagmannsretten kan sammenfattes slik: 
I norsk rett gjelder forstesalgsprinsippet, slik tingretten har lagt til grunn. 
Tollverdiforskriftens § 2 ma. tolkes presiserende. Det er etter statens syn naturlig A forsta 

bestemmelsen slik at den innforte vare bare har en transaksjonsverdi ved fortollingen. Dersom det 
hadde weft meningen at en vare ktmne ha to eller flere transaksjonsverdier samtidig, sml. 
tollverdiforskriftens § 3 og § 4, er det rimelig at lovgiver ville ha formulert bestemmelsen i § 2 
annerledes. 

Ved tolkningen av tollverdiforskriftens § 2 gjelder den samme rettskildelxren som ved 
tolkning av andre interne lovbestemmelser. Saledes kan man ikke legge folkerettens prinsipper for 
tolkning av traktater til grunn. 

Etter statens syn er det best i tad med ordlyden i § 2 A legge til grunn prisen i det siste salget 
for importen til Norge, det vii si prisen i den transaksjon som importoren er part i som sadan. Det 
er denne transaksjonen som utloser eksporten til Norge og som utloser fortollingen og 
avgiftsbelastningen av varen her i landet. Det fremstar som bite naturlig A legge til grunn et 
vederlag som er avtalt mellom to aktorer for eksempel i USA. Ordbruken, av « eksport » — og ikke 
« import » — gir ingen veiledning. Dette er ordbruk for angivelse av begrepspar, pa samme mate 
som « kjoper » og « selger ». 

Det anfores at Statens tolkningsresultat gir best sammenheng i regelverket. Det vises i den 
forbindelse til forholdet til tollverdiforskriftens § 2 nr. 1 bokstav d jf. § 2 nr. 2 bokstav b, jf. § 6, 
forholdet til tollverdiforskriftens § 8 nr. 2 bokstav c og forholdet til tollverdiforskriftens § 9 , det 
siste srlig i forhold til reglene om royalties m.v. 

Tollverdiforskriftens forhistorie og forarbeider gir ogsA. stone til statens syn. Det vises til 
bestemmelsene i tolltariffens § 5 - § 9 gjeldende fra 1. januar 1975, hvorav det gar frem at det var 
varens verdi pa fortollingstidspunktet som var det interessante. Det folger av St.prp.nr.25 (1979- 
1980) side 33 at de nye bestemmelsene om beregning av tollverdi regelen ikke ville fore til 
endringer i de norske tollinntektene. 

I norsk rettspraksis star sentralt Borgarting lagmannsretts dom av 7. november 2002 ( LB-
2001-3102) i saken Selected Brands mot Staten og av 24. juni 2004 ( LB-2004-9512) i saken 
Modern Kjolestoffer mot Staten. Dommene gir stotte til statens syn. 

NAr det gjelder forvaltningspraksis, anforer staten at det ved bedommelsen av den er viktig A 
se hen til at det dreier seg om en forvaltning bygget pa et rendyrket selvdeklareringssystem. Staten 
kjenner ikke til eksempel pa at en norsk importor har deklarert prisen i et salg som han selv ikke 
har vwrt part i. De avgiftspliktige og avgiftsmyndighetene har slik staten ser det hatt en omforent 
forstaelse av regelverket i mer enn 20 hr. 

Staten tok standpunkt til sporstnalet om anvendelsen av forstesalgs- eller sistesalgsprinsippet 
for direktoratets brev av 21. september 1993. Det vises til rapporten fra det 8. mote i den Tekniske 
Tollverdikomite (oktober 1984) hvorav det gar frem at den norske delegasjonen var blant dem 
som gikk inn for sistesalgsprinsippet. 
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Praksis etter 1993 ma tillegges vekt. Staten viser til at CIC boyde seg for tollmyndighetenes 
syn. Det gis ellers ikke eksempel pa importorer som etter 1993 har deklarert prisen mellom 
partene i et tidligere salgsledd. 

Staten anforer at reelle hensyn stotter dens tolkningsresultat. Kontrollhensynet star sentralt. 
For tollmyndighetene vii det fremsta som ytterst problematisk om bokettersyn osv matte 
gjennomfores i utlandet. 

GATT-avtalens artikkel VII gir ikke noe av nevneverdig verdi for tolkningssporsmalet. Etter 
Brusselkonvensjonen var det normalprisen til kjoper i importlandet som skulle legges til grunn. 
Staten kan derfor ikke slutte seg til tingrettens syn pa dette punkt. 

Formalet med Tollverdiavtalen har vxrt a skape ensartethet og sikkerhet ved tillempningene. 
Losningene skal fremsta som rettferdige, herunder at like saker behandles likt. 
Avgjorelseskriteriene bor vxre enkle og rettferdige. En regel som apner for a kunne deklarere 
prisen mellom tidligere salgsledd, vil vanskelig gi et rettferdig og ensartet system. Det anfores at 
uavhengige importorer eventuelt yule stilles darligere enn konsern/eneforhandlere, noe som i sa 
fall innebxrer en konkurransevridning. 

Nar det gjelder uttalelsene fra den Telcniske Tollverdikomite om forstaelsen av 
Tollverdiavtalen, viser staten til at uttalelsene ikke er folkerettslig bindende. Det bestrides 
dessuten at uttalelsene etter sitt innhold gir generell stotte til motpartens forstaelse om 
forstesalgsprinsippet. SrIig uttalelsene i 8th Cession viser dette. 

Flertallet av avtalepartene under Tollverdiavtalen — i alt ca 130 land — legger til grunn et 
sistesalgsprinsipp. EU-landene, USA og New Zealand — i alt 27 land — bygger pa 
forstesalgsprinsippet. 

Statens nzermere anforsler nar det gjelder kostnadstypene under Post Importation Cost: 
Faktisk sett bestar Post Importation Cost av summen av budsjetterte kostnader pa CIC sin 

hand. Kostnadene ble fakturert manedlig til Moller pr. solgt bil. Antatte salgstall i 1994 ble lagt til 
grunn. Dermed ble den samlede fakturerte stmelsen en funksjon av hvor mange biler som Moller 
kjopte fra CIC, og var f. eks ikke beroende pa storrelsen av en konkret markedsforingsaktivitet. 
Videre hadde ikke Moller noe kontraktsfestet krav om at de ulike elementene i Post Importation 
Cost skulle ha et bestemt omfang. Noen forhandlinger om omfanget av de ulike 
kostnadselementene, eller om hva Moller skulle betale for dem, fant ikke sted. Moller visste ikke 
hvorledes betalingen for Post Importation Cost fordelte seg pa de forskjellige kostnadselementene. 

Det ma ut fra det foranstaende kunne sluttes at Moller deklarerte armlengdeprisen mellom CC 
og CIC tillagt en fortjeneste pa 7,1% av kostnadene i CIC ved importen av biler til Norge. Dette 
ma f betydning ved avgjorelsen av hvorledes de ulike kostnadselementene skal bedommes i 
forhold til tollverdiforskriftens § 2. Staten gjor gjeldende at Meiners anforsler ikke kan  fore frem. 

Nar det gjelder kostnadene til garanti anforer staten at leverandorgarantien fremstar som 
alminnelig. Den angir pa regulzer mate risiko og ansvar for skjulte feil og mangler. Slik risiko og 
ansvarsfordeling ma reguleres i alle kjopsforhold. 

Etter tollverdiforskriftens § 2 bestemmes varens transaksjonsverdi av vilkarene som regulerer 
kjopsforholdet. En ordinzer leverandorgaranti som den i saken her, kan ikke « leve slit eget liv ». 

Det folger av anmerkningene til tollverdiforskriftens § 2 at kun kostnader i forbindelse med 
virksomhet som Moller matte utfore for egen regning, ikke inngar i verdiberegningen. Dette 
stemmer for ovrig med tollmyndighetenes innforselsveileder 1992 og senere, og ogsa med EUs 
tollkodeks art. 29. Lagmannsrettens avgjorelse i Hyundaisaken kan etter statens syn ikke legges til 
grunn. 

Rettspraksis i forhold til merverdiavgiftslovens § 18 og etter § 13 for MVA-reformen har 
interesse fordi merverdiavgiften beregnes av vederlaget for avgiftspliktig omsetning. 
Problemstillingen er derfor likeartet til den i var sak. Staten viser til Rt-2004-2000 , swrlig avsnitt 
33, og dessuten hoyesterettsdommen avsagt 31. mars 2006 ( Rt-2006-396 ) i saken Moller Vest 
mot Staten, sxrlig avsnitt 39. 
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Forvaltningspraksis er etter statens syn entydig. Ved kun to anledninger ble ikke verdien av 
garanti deklarert i tilfelle der importoren hadde kjopt bilene med garanti. I begge tilfellene 
etterberegnet tollmyndighetene. 

Kontrollhensyn tilsier at en ikke kan dele opp en ytelse pa slik mate. Importorens formal er 
naturlig a fa transaksjonsverdien satt lavest mulig. 

Varens transaksjonsverdi ma fastsettes pa grunnlag av hvordan kjopsforholdet er regulert i 
kontrakten mellom partene. Den avgiftspliktige ma bedommes ut fra hva som faktisk er gjort, ikke 
ut fra hva som kunne vwrt gjort. 

Subsidixrt anforer staten at leverandorgarantien er en del av transaksjonsverdien selv om 
lagmannsretten skulle komme til at Moller kunne kjopt bilene av CIC « as is » i 
etterberegningsperioden. Verdien av elementer som fremstar som absolutte salgsbetingelser i 
kjopsavtalen, ma under enhver omstendighet anses som del av varens transaksjonsverdi. 

Etter statens syn er leverandorgarantien en slik integrert del av avtalen mellom CIC og 
Moller. Moller hadde kjopt bilene med garanti fra CC tilbake fra 1946. Det ma legges til grunn at 
CIC ikke ville ha akseptert at bilene ble solgt uten garanti pa det norske markedet. 

Nar det gjelder den spesielle garantiordningen i JPS/CPS, er likheten med 
leverandorgarantien stor etter statens mening. Det vises til anforslene foram Staten gjor gjeldende 
at det ma legges til grunn at Moller ikke ville ha kunnet kjopt bilene fra CIC uten JPS/CPS. Det 
dreier seg om en garantikostnad padratt Moller innen importtidspunktet, uavhengig av om det 
faktisk oppstar fell pa bilene som omfattes av ordningen eller ikke. 

Markedsforingskostnadene. 
Generelt dreier det etter statens syn seg om markedsforingsaktiviteter utfort som ledd i CICs 

virksomhet med A fa bilene solgt i et internasjonalt marked. Dermed ma utgiftene i denne 
forbindelse anses som del av CICs pris som Moller matte betale. 

Staten paberoper seg ikke noe nytt faktum i saken av betydning for lagmannsrettens 
provelsesadgang. 

 	Markedsforingsaktiviteter SQM utelukkende er rettet mot det norske rnarkedd,_var det Moller 
som sto for. Etter det opplyste dreier det seg om ea 30 millioner kroner i etterberegningsperioden. 
Det ma legges til grunn at aktivitetene som inngar under Post Importation Cost har et 
internasjonalt perspektiv og bestemmes av CIC, om enn etter innspill fra de europeiske 
eneforhandlerne. Staten viser til at Moller gjennom faktureringen fra CIC ikke har betalt for 
aktivitetenes omfang, men ut fra et budsjettert antall solgte biler. Staten anforer at dette klart ma fa 
betydning ved bedommelsen. 

Nai'det Hig gjelder incentivordifingen, ma den etter statens syn bedommes som en 
potensiell rabatt. Hvordan CIC valgte A innrette dette fakturateknisk, ma vwre uten betydning i 
forhold til fastsettelsen av bilenes tollverdi. Det anfores at en rabattordning bare kan tillegges 
betydning for tollverdien, dersom vilkarene inter partes for A oppna rabatten er til stede pa 
fortollingstidspunktet. 

Moller hadde en swrskilt oppfordring til A opplyse om at bilene var videresolgt til forbruker 
for de ble fortollet. Selskapet var klar over at tollmyndighetene ansa det som et vilkar for a 
hensynta rabatten, at vilkarene for A fa rabatten var oppfylt pa fortollingstidspunktet. Det vises 
saledes swrlig til brevet av 12. desember 2000 fra Oslo og Akershus tolldistriktssted. Nye 
opplysninger fra Moller ma avskjxres. Det folger av selvdeklareringssystemet som gjelder i 
forbindelse med tollverdiforskriften. Den avgiftspliktige ma oppgi alle opplysninger som er 
nodvendige for en riktig fastsettelse av avgiftene, se f. eks avgjorelsen i Rt-1995-1768 . 

De administrative kostnadene ma etter statens syn anses som varekostnader pa CICs hand. 
Det er ikke grunnlag for a holde en forholdsmessig del av administrasjonskostnadene utenfor ved 
fastsettelsen av bilenes tollverdi. 
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Nar det gjelder service fee, anfores det at dette er okt fortjeneste pa bilene. Staten viser til 
brevet fra Sven Fischer til Arne Berg av 3. mai 1995. 

Om kostnadsgruppen benevntfinansieringskostnader, anforer staten at det er nodvendig a 
finne frem til en armlengdes pris pa kreditten. CIC og Moller hadde en felles interesse i a sette 
tollverdien lavest mulig pa en slik mate at en storst mulig del av det samlede vederlaget fra Moller 
til CIC ble ansett som vederlag for annet enn en avgiftspliktig ytelse. 

Vilkarene for a utove skjonn er oppfylt. Tollmyndighetens skjonnsmessige fastsettelse kan 
bare settes til side dersom den fremstar som vilkarlig eller grovt urimelig, hvilket bestrides. Det 
vises til avgjorelsen i Rt-1994-260 . 

Moller har erkjent at finansieringskostnader tilsvarende USD 401 pr bil, ikke kan aksepteres. 
For bilene produsert i USA innebar det en rentesats pa ca 19% p.a. For bilene produsert i Osterrike 
er rentesatsen i sa fall ca 38% p.a. 

Anforselen om at Moller betalte et sa vidt hoyt belop pr bil som folge av en beregningsteknisk 
feil, kan ikke fore frem. CIC bygget pa en samlet budsjettert kostnad pa USD 863.102 fordelt pa et 
forventet salg pa i alt 2.153 biler. En rente pa 12,1% er derfor ikke lagt til grunn slik staten ser det. 
Under enhver omstendighet kan ikke en pastand om feildeklarering beroende pa « feil beregning 
», tillegges betydning i forhold til tollmyndighetenes adgang til a fastsette finanskostnadene etter 
skjonn. 

Staten bestrider som nevnt at skjonnet fremstar som vilkarlig eller grovt urimelig. 
Tollmyndighetene skulle finne frem til en skjonnsmessig fastsatt armlengdes rentesats. 

Opplysningene fra Moller under veis i saksbehandlingen ga liten veiledning. Desto fxrre bidrag 
den avgiftspliktige gir for utovelsen av et hensiktsmessig skjonn, desto friere star myndighetene i 
skjonnsutovelsen, se avgjorelsen i Rt-1994-260 . Telefaksen fra Chrysler Europe den 29. 
september 1998 ga ogsa lite. Det ma legges til grunn at CIC hadde et generelt avkastningskrav pa 
den tid (profit margin) pa 7,1%. 

Tollmyndighetene bygger sitt skjonn pa en sakalt « prime rate » i USA. Staten anforer at det 
er et naturlig utgangspunkt, hensett til det meget langvarige kundeforholdet mellom Chrysler og 
Moller og den konkrete (lave) kredittrisiko sett fra CIC. Det er ikke anfort at Moller pa noe 
tidspunkt hadde inert en darlig betaler. Kredittiden var kort. Til sammenligning la utlansrenten i 
Norge pa den tid pa ca 8% i gjennomsnitt. 

Nar det gjelder tilleggsavgifter anforer staten at det generelt ma gjelde et alminnelig 
sivilrettslig beviskrav etter bestemmelsen i motorvognavgiftsloven § 3. 

Etter EMK art. 6 anses tilleggsavgifter pa 20% og hoyere som en straffanklage, jf avgjorelsen 
i Rt-2002-509 . Staten kan ikke se at tilleggsavgifter i omradet 5% og lavere kan anses for en 
straffanklage etter EMK art. 6. 

Uansett kan det etter statens syn ikke utledes som gjeldende rett med hjemmel i EMK art. 6 at 
det gjelder et strafferettslig beviskrav for tilleggsavgifter. Det vises f eks til Hans Fetter Gravers 
artikkel i TFR 2004 side 465 fig. Staten gjor gjeldende at Hoyesterett aldri har lagt til grunn at det 
gjelder et krav til klar sannsynlighetsovervekt i saker om tilleggsavgifter. 

Staten bestrider folgelig at det er i strid med EMK art. 6 a innkreve en tilleggsavgift for 
perioden for betalingsplikten er rettskraftig avgjort. 

Om ankesakens tilleggssporsmal anforer staten i hovedsak: 
Avsavnsrenter etter forvaltningsloven § 36 ma Moller dokumentere som palopte eller 

nodvendige. Det har ikke Moller gjort. Staten viser til Justisdepartementets lovavdelings brev av 
22. juni 2005 ( JDLOV-2005-536 ), Sivilombudsmannens brev av 7. desember 2005 og endelig 
lovavdelingens brev av 17. februar 2006. 

Nar det gjelder renter for tidsrommet 14. april 2000 til 27. september 2001, viser staten til at 
det ikke ble avtalt et utsatt forfallstidspunkt. Staten kan ikke se at den kan vxre 
erstatningsansvarlig for a ha mottatt betalinger nar forfallstiden har kommet, selv om det ikke 
skulle vxre betalerens intensjon a foreta denne betalingen. 
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Staten bestrider at det foreligger et ansvarsgrunnlag som kan begrunne en rett for Moller til 
avsavnsrenter ph tilbakebetalt tilleggsavgift. Forsinkelsesrente kan heller ikke kreves. Det vises 
ogsa til at forsinkelsesrenteloven § 5 er en kanbestemmelse. 

Staten har for lagmannsretten lagt ned slik endelig pastand: 
1. Staten v/ Finansdepartementet betaler til Moller US Import AS kroner 482.878 - 

firehundreoghttitotusenattehundreogsottiatte — med tillegg av renter etter 
forsinkelsesrenteloven § 3 fra forfall til betaling skjer. 

2. For ovrig frifinnes staten v/ Finansdepartementet. 
3. Staten v/ Finansdepartementet tilkjennes sakens omkostninger for tingretten og 

lagmannsretten med tillegg av renter etter forsinkelsesrenteloven § 3 fra forfall til betaling 
skjer. 

Lagmannsrettens bemerkninger: 
Lagmannsretten ser forst pa sporsmalet om importoren med hjemmel i tollverdiforskriftens 

§ 2 kan velge a deklarere varen etter etforste- eller sistesalgsprinsipp. Lagmannsretten er her, i 
likhet med tingretten, kommet til at importoren ikke har en slik valgrett. 

Reglene for beregning av varers tollverdi er gift i tollverdiforskriften i medhold av tolloven av 
10. juni 1966, dens § 9 , via tolltariffens innledende bestemmelser § 5 . Loven om avgifter ph 
motorkjoretoyer og bater av 19. juni 1959 med forskrift om beregning og oppkreving av avgiften, 
se denne lovens § 1 forste ledd, knytter seg til tollovgivningens regelverk. Det samme gj elder 
forholdet til merverdiavgift. Som papekt av tingretten, er sporsmhlet om det er hjemmel i 
tollforskriften til a velge mellom et forste- eller sistesalgsprinsipp i norsk rett nar det gjelder 
motorvogner, ikke lenger praktisk som folge av regelendringer i kraft fra 1. februar 1996. 

I tollverdiforskriften er det § 2 som star sentralt I saken. Bestemmelsen lyder slik: 

Tollverdien av innforte varer skal were transaksjonsverdien, det vii si den pris som 
faktisk er betalt eller som ska1 betales for varene ved salg for eksport til Norge og justert i 
samsvar med bestemmelsene § 	9 	 

Ordlyden i § 2 gir ikke swrlig veiledning for tolkningsresultatet. Bade forste- og 
sistesalgsprinsippet ma for sh vidt anses a ligge innenfor rammen av ordlyden. Bade 
bestemmelsens forhistorie og reelle grunner tilsier imidlertid at sistesalgsprinsippet ma anses som 
gjeldende norsk rett. 

Regelverket for fastsettelse av varers tollverdi er et resultat av langvarig samarbeid pa 
internasjonalt niva. Tingretten har gjort grundig rede for utviklingen og innholdet av dette 
internasjonale regelverket, som lagmannsretten kan slutte seg til. I likhet med tingretten, firmer 
ogsâ lagmannsretten at det er rom for a innfortolke begge prinsipper inn under ordlyden her. EU 
har som Moller phpeker, inntatt det standpunkt at forstesalgsprinsippet gjelder. Det samme gjelder 
USA. Dermed har noen av Norges viktigste handelspartnere lagt til grunn et forstesalgsprinsipp 
som intern gjeldende rett. Det kan imidlertid ikke vwre avgjorende for bedommelsen av 
tollverdiforskriftens § 2. 

Sentralt star sporsmalet om hvorledes tollverdiforskriftens § 2 har vwrt forstatt og praktisert 
her i landet. 

Systemet med toll, engangsavgift og merverdiavgift pa varer som importeres fra utlandet, 
hviler ph et selvdeklareringssystem. Deklaranten, i praksis importoren, er den som fastsetter 
varens tollverdi og ut fra det gjor sin innbetaling til tollmyndigheten. Det offentliges kontroll skjer 
gjennom stikkprover og bokettersyn. Staten har uimotsagt gjort gjeldende at det ikke foreligger 
noe kjent eksempel ph at en norsk importor har deklarert en annen pris enn den han selv har vwrt 
part i. Mangelen av et slikt eksempel indikerer sterkt at det er sistesalgsprinsippet som anses som 
det gjeldende her i landet. 
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Toll- og avgiftsdirektoratets brev av 21. september 1993 angir klart at norske myndigheter 
ville bygge pa prisvederlaget i et salg mellom CIC og Moller. CIC godtok i praksis dette 
standpunktet 

Det er naturlig a forsta uttalelsen i St.prp.nr.25 (1979-1980) side 33 slik at de nye 
internasjonale GATT-reglene matte forstas slik at de ikke endret den da gjeldende norske regel i 
tolltariffens § 5 - § 9 om at tollverdien skulle beregnes ut fra prisen betalt pa fortollingstidspunktet 
(c.i.f.-prisen). For norske myndigheter var det et sentralt poeng at de samlede toll- og 
avgiftsinntekter ble liggende pa samme niva som for. 

Kontrollhensyn tilsier sterkt at sistesalgsprinsippet legges til grunn. Lagmannsretten er enig 
med staten i at det fremstar som meget problematisk om norske myndigheters stikkprovekontroller 
og bokettersyn ma gjennomfores i utlandet. 

Det er sentralt at reglene pa toll- og avgiftsomradet oppfattes som rettferdige, slik at like 
tilfeller behandles likt. Det taler mot Mollers forstaelse av tollverdiforskriften, fordi en valgrett for 
importoren eventuelt vine gift fordeler for den importoren som er eneforhandler i det norske 
markedet eller inngar i et konsern. Det er for disse typer importorer at en valgrett forst og fremst 
ville vxrt praktisk, mens andre importorer av samme eller konkurrerende vare som regel vfile 
mattet henholde seg til sin egen avtalte pris. Det vises til statens anforsler pa dette punkt, som 
lagmannsretten er enig i. 

Lagmannsretten gar over til a drofte om de ulike markedsforingstiltak i CICs faktura om Post 
Importation Cost skal innga i beregningsgrunnlaget for transaksjonsverdien eller ikke. MoHers 
anke kan ikke fore frem. 

Det kan innledningsvis slas fast at de ulike markedsforingstjenester benevnt i disse fakturaene 
fra CICs side, bade var reelle og leverte. Toll- og avgiftsmyndighetene har ogsa bygget pa dette 
ved den forvaltningsmessige behandlingen. Den konkrete prisingen av tjenestene er for sa vidt 
heller ikke bestridt fra statens side. Videre gjentas det her at CIC ikke fordelte de budsjetterte 
kostnadene ut fra en beregning av faktisk utforte markedstjenester i hvert enkelt land — inklusive i 
Norge. I stedet ble kostnadene fordelt pa hvert land etter hvor mange biler som man antok at 
skulle importeres. 

La'ss.ss 	- 	e 	s.. L40 "  _Lat_d_d_SO 	t atna_et_u_g_igspunkikke_kan vxre avgjg_t_de-en i 
forhold til hva som skal innga i transaksjonsverdien, hvorledes vedkommende 
markedsforingstjeneste er blitt priset. Det er tjenesten som sadan og dens tilknytning til den 
importerte vare som er avgjorende. 

Etter tollverdiforskriftens § 2 er oppgaven a finne frem til transaksjonsverdien; den verdien 
som tilsvarer den faktisk betalte prisen, eller den prisen som importoren — direkte og/eller 
indirekte — skal betale. Det er det sist nevnte alternativet som skaper tolkningsproblemene i saken. 
Prisen for-en-vare vil til-vanlig-tilsvare-summen av selgerens-kostnader,-inklusive-kostnadene 	 
forbundet med A fa varen solgt, pluss en fortjeneste. I dette tilfellet er altsa CICs omkostninger til 
markedsforing holdt utenfor ved beregningen av transaksjonsverdien, ut fra det syn at det har 
dreid seg om markedsforingstjenester som ma anses som selvstendige tjenester ytt fra CIC, og 
ikke som tjenester som inngar i prisen som Moller skulle betale pr bil. 

Det er naturlig A ta utgangspunkt i tollverdiforskriftens § 2 annet ledd, som lyder slik: 

Virksomheter som kjoperen for egen regning utforer, bortsett fra de som det gis 
anvisning om i § 9 , blir ikke ansett som indirekte betaling til selgeren, selv om de kan bli 
betraktet som en fordel for ham. Kostnadene i forbindelse med slike virksomheter skal derfor 
ikke legges til den faktiske pris som er betalt eller skal betales. 

Markedsforing er utvilsomt en « virksomhet » i bestemmelsens forstand, se for eksempel EF 
Tollkodeks forordning (EF) nr. 2913/92 art. 149, der dette er uttrykkelig angitt. En naturlige 
forstaelse av bestemmelsen, nar den ogsa sammenholdes med unntaksreglene i § 9 , er at 
importorens kostnader til markedsforing, som han selv utforer her i landet, holdes utenfor 
verdiberegningsgrunnlaget. Anvendt pa var sak dreier det seg om tjenester som CIC utforte, om 
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enn (ogsa) i Mollers interesse. Dette taler for a anse tjenestene som en naturlig del av prisen som 
Moller skulle betale, eller som staten har uttrykt det: 

Markedsforingsaktivitetene er innsatsfaktorer i CICs arbeid med a fa bilene solgt. 

Det internasjonalt ledende teoretiske verket pa omradet er Sherman & Glashoff: Customs 
Valuation Commentary on the GATT Customs Valuation Code (1988). Forfatterne stotter etter 
lagmannsrettens syn bedommelsen at tjenestene under Post Importation Cost ma anses som en 
naturlig del av Mollers pris. Lagmannsretten viser sr1ig til side 76 avsnitt 105 hvorfra det 
hitsettes: 

If the exporter chooses to pay for the advertising and recover the expense through his 
pricing, the cost is included in his price, and there is no provision in the Code for excluding it 
from Transaction Value. The result is the same if the exporter bills the importer separately 
for the advertising expense, which would then be an indirect payment for the goods. We are 
speaking here, of course, about advertising which clearly relates to the imported product 
being valued... 

Og videre pa samme side i avsnitt 108: 

While the forgoing discussion has spoken primarily in terms of advertising costs, the 
same principles apply equally to other marketing costs, such as the cost of providing 
protection to the customer under a warranty. To the extent that the warranty id provided to 
the customer by the manufacturer or exporter, presumably that cost is covered by the selling 
price to the importer, for the manufacturerexporter cannot recover it otherwise (unless he 
charges the customer directly and the warranty or service agreement is optional). 

Being in the price, it is dutiable, but there is no addition to be made to the price. 

Lagmannsretten legger til grunn at markedsforingsaktivitetene det er tale om er utslag av 
CICs for sa vidt naturlige anstrengelser med selge flest mulig Chrysler biler i det europeiske 
markedet, herunder i Norge. Markedsforingsarbeid innrettet eksklusivt mot det norske markedet, 
sto Moller alene om. Etter lagmannsrettens vurdering ma det videre f betydning at det var CIC 
som bestemte hvilke markedsforingsaktiviteter som skulle utfores, og omfanget av dem, selv om 

--den enkelteimportor 	k-urine foreslit-tiltak 	og i den forbindelse gjerne-informere-om sxrsk-ilte 	 
markedsforhold i vedkommende land. Det sentrale er at CIC hadde avgjorelseskompetansen, 
kombinert med CICs interesse i a selge flest mulig biler. 

Ut fra disse forhold taler de beste grunner for at kostnadene til markedsforingstjenestene det 
er tale om, anses som kostnader som enhver selger av biler i et stort marked naturlig padrar seg 
som ledd i salgsarbeidet. Etter lagmannsrettens vurdering kan ikke tollverdiforskriftens § 2 forstas 
slik at det i stedet er tale om selvstendige tjenester utfort av CIC, som ikke skal innga i grunnlaget 
for avgiftsberegningen. Det forhold at CIC innrettet seg slik at de forskjellige lands eneforhandlere 
skulle faktureres gjennom Post Importation Cost, kan ikke vxre avgjorende i forhold til 
verdifastsettelsessporsmalet. 

Til de enkelte av markedsforingstjenestene skal lagmannsretten bemerke: 
Nar det gjelder kostnader til markedsundersokelser, honorarer til markedsforingskonsulenter 

og omkostninger til media, er dette etter lagmannsrettens syn typiske salgsomkostninger for en 
stor eksportor, som det er naturlig at importorene betaler for gjennom prisen pa importvaren. Det 
forhold at Moller — i likhet med de ovrige europeiske lands eneforhandlere av Chrysler — ogsa not 
godt av markedsforingsarbeidet, bringer ikke dette sporsmalet i en annen stilling. 

Det gjenstar for gruppen markedsforingskostnader a ta stilling til CICs kostnader til 
distributormoter og det smrlige opplxringsprogrammet benevnt Customer One. Heller ikke her 
kan Mollers anforsler fore frem. 

Opplgeringsprogrammet for salgs- og ettermarkedspersonellet til Moller var for praktiske 
formal det samme programmet som CIC ga til de ovrige eneforhandlerne i Europa. Heller ikke her 
var det tale om markedsforingstjenester skreddersydd for det norske markedet, og det var CIC som 
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bestemte opplegget. Lagmannsretten kan ikke se at tjenestene faller utenfor transaksjonsverdien, 
selv om det dreide seg om betydelige belop. 

Det samme synet har lagmannsretten nar det gjelder de ulike distributormotene i CICs regi. 
Det kan were at opplegget og omfanget av disse aktivitetene ma anses som uvanlig, slik Moller 
anforer. I forhold til reglene om beregningen av bilenes transaksjonsverdi i Norge ma det legges til 
grunn at det dreier seg om kostnader til CICs naturlige markedsforing i et internasjonalt marked, 
som ma innga i transaksjonsverdien. 

Lagmannsretten gar over til a drofte sakens ovrige sporsmal under Post Importation Cost. 
Nar det forst gjelder incentivordningen, er dette kostnader som CIC fakturerte Moller for 

dekning av kostnadene til ulike rabattordninger. Dette er partene enige om. Lagmannsretten er 
enig med tingretten i at slike rabatters kostende normalt inngar i selgerens pris, hvilket i var 
sammenheng betyr at kostnadene medregnes i transaksjonsverdien. De kan i regelen ikke trekkes 
ut for separat fakturering fra eksportoren. Annerledes stiller det seg dersom vedkommende rabatt 
faktisk sett var opptjent pa deklareringstidspunktet. 

Moller har fremholdt at bilene ble staende pa tollager til de ble solgt til kunden, slik at 
deklarering forst skjedde etter at salg hadde funnet sted. Da var rabatten eventuelt ogsa oppnadd. 
Mollers opplysninger ble imidlertid ikke fremsatt i forbindelse med sakens behandling og endelige 
avgjorelse av tollmyndighetene. Staten har derfor anfort at det ma ses bort fra dem. Dette er 
lagmannsretten enig i. 

Det folger av dommen i Rt-1995-1768 at den avgiftspliktige bxrer risikoen for at 
myndighetene treffer avgjorelsen pa et uriktig eller ufullstendig grunnlag, om han selv har 
oppfordring til a gi de riktige eller fullstendige opplysninger. Adgangen til a gi riktige og 
fullstendige opplysninger er i behold til forvaltningsprovingen er avsluttet. Deretter slar 
risikosynspunktet inn. 

Moller hadde her utvilsomt oppfordring til a fremsette opplysningene om 
tollklareringspraksis. Anforselen om at tollmyndighetene matte anses kjent med ordningen, er ikke 
godtgjort. Under enhver omstendighet mener lagmannsretten at en sa sentral opplysning som at 
Moller hadde full oversikt over hvilken rabatt som var oppnadd pr. bil, burde blitt opplyst til 
tollmyndighetene. Heller ikke Mollers subsidixre anforsel med relasjon til avgjorelsen i Rt-2001- 
1265 kan fore frem. 

Tollmyndighetenes etterberegning ma etter dette opprettholdes. 
Garantiordningene har som nevnt bestatt av generelle leverandorgarantier og dessuten av en 

spesiell garantiordning (JPS og CPS) der CIC forsikret risikoen gjennom et sveitsisk 
forsikringsselskap. Lagmannsretten tar forst stilling til leverandorgarantien. 
	Det er ikke omtvistet at leverandorgarantien_gir regler sornfordeller risiko for feil og 	mangler, 	 

og at disse for sa vidt ligger pa linje med hva som vanligvis bestemmes om slike forhold i en 
nybilkjopers kontrakt med sin forhandler. Dette er dermed risiko- og ansvarssporsmal som er 
regulert i kontrakt for de fleste stone kjopsforhold. Lagmannsretten er enig med staten i at det er 
vanskelig a innse at en slik leverandorgaranti kan « leve sitt eget liv » i forhold til 
tollverdiforskriftens § 2. 

I departementets anmerkning til § 2 annet ledd heter det bl.a.: 
Virksomheter som kjoperen for egen regning utforer, bortsett fra de som det gis 

anvisning om justering for i § 9 , blir ikke ansett som en indirekte betaling til selgeren, selv 
om de kan bli betraktet som fordel for ham. Kostnadene i forbindelse med slike virksomheter 
skal derfor ikke legges til den faktiske pris som er betalt eller skal betales. 

Uttalelsen ma naturlig forstas slik at dersom det — som her — er tale om en q virksomhet » 
utfort av CIC, anses den som en indirekte betaling. Det er klar stotte for en slik forstaelse i de 
tilsvarende bestemmelser i art.1 i tollverdiavtalen (GATT, 1994), swrlig note vedrorende 
forstaelsen av uttrykket « Price Actually Paid or Payable » punkt 2 og 3. Uttalelsene i Tollvesenets 
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innforselsveileder fra oktober 1996 og mars 1999 kan ikke rokke ved en slik forstaelse av 
tollverdiforskriftens § 2 annet ledd. 

Rettspraksis i forhold til den korresponderende bestemmelsen i merverdiavgiftsloven § 18 har 
interesse. Problemstillingen der er likeartet med var i forhold til tollverdiforslcriften. Standpunktet 
at en ordinwr leverandorgaranti ma anses som indirekte betaling, finner lagmannsretten klar stotte 
for i avgjorelsen i Rt-2004-2000 . Det vises ogsa til floyesteretts dom av 31. mars 2006 ( Rt-2006- 
396 ) i saken Moller Vest mot Staten. 

Verdien av den tilsvarende leverandorgarantien fra Chrysler, som gjaldt frem til 1. september 
1993, tok Moller hele tiden med i beregningsgrunnlaget. Moller kjopte som foran nevnt bilene fra 
Chrysler fra 1946, hele tiden med leverandorgarantibestemmelser. Et forslag fra Mollers side i 
1994 om a ga over til a kjope bilene « as is », ble ikke godtatt av CIC. Det har formodningen 
sterkt mot seg, og kan ikke legges til grunn, at CIC ville ha akseptert at Moller solgte bilene fra 
Chrysler til kundene i Norge uten leverandorgaranti. 

Endelig er det ikke pavist for lagmannsretten at avgiftsmyndigheten har akseptert tilfeller der 
verdien av denne typen garantier ikke er blitt deklarert av vedkommende importer. 

Heller ikke kan Meiners anforsler fore frem nar det gjelder de swrskilte garantiordningene 
benevnt JPS og CPS. 

Begge disse garantiordningene har betydelige likhetstrekk med leverandorgarantien. Det 
dreier seg ogsa her om en regulering av ansvaret for feil og mangler ved vedkommende 
kjoretoyer. 

Moller har ikke imeregatt at selskapet ikke \dile kunnet kjope bilene fra CIC uten 
garantiordningene under JPS og CPS. I det vesentlige og i konklusjon ma derfor ogsa 
garantiordningene bedommes pa samme mate som leverandorgarantiordningen i forhold til 
tollverdiforskriftens § 2. Det vises til droftelsene foran. Lagmannsretten kan ikke slutte seg til 
Mailers anforsel om at garantiordningene ma bedommes losrevet fra CICs og Mollers virksomhet. 
Uttalelsen fra Technical Committee i 1985, kommentar 9.1, gir ikke klar stotte til MoHers syn, 
men forstas etter lagmannsrettens mening best som en kommentar til Tollverdiavtalens note 1 til 
art. 1 nr. 2 og nr. 3. Ordningen under JPS og CPS angir vilkarene for en risiko uavhengig av om 
bilene gikk prikkfritt eller ikke, som Moller ikke kan kreve unntatt fra beregningsgrunnlaget etter 
tollverdiforskriftens § 2. 

Meiners anforsler vedrorende administrative kostnader kan ikke fore frem. 
Det er her tale om CICs kostnader til A administrere ordningen med Post Importation Cost, 

eller mer presist Mollers andel av kostnadene til en slik administrasjon. Lagmannsretten er, i likhet 
med tingretten, enig med staten i at dette i realiteten er en type faste kostnader som naturlig inngar 
pa CICs hand som varekostnader, som ikke kan skilles fra kostnadene til den enkelte bil. 
Tingrettns begrunne1se, som det vises tit kan lagmannsretten i hovedsak slutte seg til. 

Heller ikke kan Meiners anforsler relatert til service fee fore frem. 
Det dreier seg her om CICs beregnede andel av Mollers besparelser i toll og avgifter gjennom 

ordningen med Post Importation Cost, sammenlignet med hva som matte betales tidligere. Prisen 
pa bilene fra Chrysler kunne settes lavere enn tidligere fra Mollers side fordi toll- og 
avgiftsgrunnlaget ble redusert. At dette er bakgrunnen for fakturaposten, gar f. eks frem av et skriv 
fra Sven Fischer til Arne Berg i Moller datert 3. mai 1995. 

Lagmannsretten er enig med tingretten i at det i realiteten er et sporsmal om en mate a prise 
bilene pa. Dersom en slik « fee » skulle kunne anses som betaling for radgivning pa toll- og 
avgiftsomradet fra CICs side, matte prisen bygges opp pa en mate som kunne ha reflektert dette. 
Det er ikke tilfellet. Slik forholdene ligger an, ma det sluttes at CIC tok sikte pa A sikre seg en 
andel av sin samlede fortjeneste gjennom faktureringen. Da ma service fee anses som del av 
transaksjonsverdien. 

Lagmannsretten gar over til a drofte sporsmalet om finansieringskostnader. 
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I Post Importation Cost ble finansieringskostnader fakturert med USD 401 pr. bil, hvilket 
Moller har erkjent at var et for hoyt belop og saledes feilaktig. For lagmannsretten gjor Moller, 
som nytt, gjeldende at en rentesats pa 12,1% kan legges til grunn. Den harmonerer, anfores det, 
med rentenivaet for sammenlignbar langiving i USA. 

Partene er enige om, og lagmannsretten legger til grunn, at denne type finansieringskostnad 
ikke inngar i grunnlaget for beregningen av transaksjonsverdi i tollverdiforskriftens § 2, fordi 
Moller og CIC anses for a ha inngatt en finansieringsavtale. Sporsmalet er begrenset til med 
hvilken storrelse finansieringskostnadene kan godtas, jf anmerkning til tollverdiforskriftens § 2, 
anmerkningens femte ledd bokstav d. Det heter her at tollverdien ikke skal omfatte rentekostnader 
som kjoperen ma betale i henhold til skriftlig finansieringsavtale om kjopet av de innforte varene, 
nar disse kostnadene er atskilt fra prisen som skal betales. I noten forutsettes det videre at 

...den rentesats som er brukt ikke overstiger rentenivaet som anvendes for slike 
transaksjoner i det land hvor finansieringen ble gitt. 

Lagmannsretten firmer at nar Mollers faktiske betalinger til CIC var sa klart for hoy som i 
dette tilfellet, ma det vwre hjemmel for en skjonnsmessig etterberegning fra tollmyndighetenes 
side. Lagmannsretten viser til at de faktisk betalte belop fra Mollers side innebar en rentesats pa 
bilene levert fra USA med 19% og fra Osterrike med ca 37%. Det kan etter bevisforselen ikke 
legges til grunn at faktureringen fra CIC ble feil av mer beregningstekniske grunner. Belopet pa 
USD 401 ble her som ellers fastsatt pr. bil ifolge budsjett. Mailers forskjellige forklaringer til 
tollmyndighetene om faktureringen under dette punkt er vurdert. De kan ikke bringe sporsmalet 
om adgangen til skjonnsmessig etterberegning i en annen stilling. 

Staten har foretatt en skjonnsmessig etterberegning med utgangspunkt i innhentede 
opplysninger om rentenivaet fra Federal Reserve Bank of New York. Staten har ut fra disse 
opplysningene lagt til grunn en sakalt Prime Rate. Det er opplyst, og lagmannsretten legger til 
grunn, at Prime Rate angir et renteniva der langiveren vurderer lanet som rimelig risikofritt. 
Gjennomsnittlig innebxrer skjonnet en rente i storrelse ca 8 til 8,8% p.a. 

Lagmannsretten finner at det ikke er grunnlag for a sette skjonnsresultatet til side etter den 
sakalte misbruksleeren. Det legges til grunn at CIC selv hadde et avkastningskrav pa kapital med 
7,1% pa den tid. Kundeforholdet til Moller, som matte fremsta som en meget solid partner, hadde  
som tidligere nevnt bestatt fra 1946. Kredittiden var dessuten relativt kortvarig. 

Det konkluderes at Mollers anke heller ikke forer frem for dette punkt. 
Lagmannsretten skal til slutt ta stilling til sakens tvistesporsmal knyttet til tilleggsavgifter og 

rente pa belop tilbakebetalt fra staten til Moller under saksgangen. Heller ikke for disse 
sporsmalene kan Mollers anke fore frem. Statens aksessoriske motanke vedrorende renter i 
perioden 1. oktober 2001 til 20. juni 2003 og pa belop som skal betales tilbake ifolge 
tingrettsdommen, ma derimot fore frem. 

I anken gjor Moller gjeldende at tilleggsavgift ikke kan ilegges, swrlig fordi det etter de ulike 
bestemmelser om dette og som avgiftskravet hjemles i,oppstilles krav om at alle 
straffbarhetsvilkar, herunder beviskravene i strafferetten, ma vazre til stede. Det vises for 
engangsavgiften til motorvognavgiftsloven § 3 og § 2 og forarbeidene til disse bestemmelsene. 
Videre viser Moller til de tilsvarende reglene om tilleggsavgift vedrorende merverdiavgift, se 
merverdiavgiftsloven § 73 etter lovendringen i 1977. 

Moller be strider at de objektive og/eller subjektive straffbarhetsvilkarene for ileggelse av 
tilleggsavgift er til stede, og har ogsa vist til EMK art. 6 nr. 2 som ma fa generell anvendelse pa 
tilleggsavgiftene. Etter art. 6 nr. 2 heves, anfores det, at de strafferettslige beviskrav er til stede. 

Lagmannsretten finner, i likhet med tingretten, at Moller ma bebreides for uriktig a ha 
unndratt de ulike elementene i Post Importation Costfakturaene fra beregningsgrunnlaget av 
bilenes transaksjonsverdi. Tingrettens begrunnelse for dette standpunkt, som det vises til, kan 
lagmannsretten i det vesentlige slutte seg til. For sá vidt kommer derfor ikke Molders anforsler om 
strafferettens krav nr det gjelder de subjektive straffbarhetsvilkar, pa spissen. 

Foranlediget av Mollers anforsler foyer lagmannsretten til: 
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Etter motorvognavgiftsloven § 3 kan den avgiftspliktige som « pa straffbar mate har overttidt 
bestemmelser gitt i medhold av denne by » ilegges tilleggsavgift. Det gar frem av forarbeidene, se 
Ot.prp.nr.32 (1959) side 2 at formuleringen som nevnt o ...skiller seg noe fra den som vanligvis 
har welt brukt i avgiftslovene,... », for ovrig etter tilrAding fra Justisdepartementets lovavdeling. 

Tollmyndighetene har etter det opplyste bygget sin praksis pa at § 3 skal forstas slik at det er 
tilstrekkelig med et sivilrettslig beviskrav etter bestemmelsen. Det er ellers ikke uenighet mellom 
partene om at norsk intern rett for tilleggsavgifter ellers bygger pa at alminnelige sivilkrav til 
bevis er tilstrekkelig. 

Lagmannsretten kan ikke se at det er rom for A bedomme de ilagte tilleggsavgifter som 
straffanklage etter EMK art. 6 nr. 2. Det er stone for dette standpunkt i avgjorelsen i Rt-2002-509 . 
I utredningen om tilleggsskatt m.m., NOU 2003:7 droftes forholdet til EMD pa side 60. Etter 
lagmannsrettens vurdering stotter uttalelsene her at ilagt tilleggsavgift pa de nivAer det i var sak er 
tale om, faller utenfor omradet for art. 6 nr. 2. 

Det er etter lagmannsrettens vurdering ikke i strid med EMK art. 6 nr. 2 nAr 
avgiftsmyndighetene i saken her krevde inn tilleggsavgift for saken om det er endelig avgjort. 
Anforselen om at det av den grunn ma gis en sAlcalt « remedy » etter EMK art. 13 , kan ikke fore 
frem. 

Om sakens ulike tilleggssporsmal om rente bemerkes: 
Moller har krevd avsavnsrente pa tilkjente saksomkostninger etter forvaltningsloven § 36. 

Kravet kan ikke tas til folge. 
Lagmannsretten viser til Justisdepartementets lovavdelings skriv av 22. juni 2005 ( JDLOV-

2005-536 ). Lovavdelingen uttaler her (side 4) at « ...de beste grunner tale for at avsavnsrente i 
dag ikke faller inn under de kostnader som kan heves delcket etter forvaltningsloven § 36 .» 
Lagmannsretten kan slutte seg til dette standpunkt. 

Det folger som lagmannsrettens standpunkt at kun rentekostnader som faktisk sett og med 
nodvendighet er padratt, kan kreves dekket i tillegg til saksomkostninger etter forvaltningslovens 
§36 

Som det er gjort rede for foran i dommen, betalte Moller et betydelige belop til 
tleler av-dette-belopetrefundert-i-september 	2001 

som et resultat av klagebehandlingen. Moller krever avsavnsrente pa tilbakebetalt beim. Kravet 
kan ikke fore frem. 

Da belopet pa over 60 millioner kroner ble innbetalt, var forfallstiden kommet for innbetaling 
ifolge Oslo og Akershus tolldistrikts vedtak av 6. april 2000, se ogsa advokat Hoffmanns brev av 
12. april 2000 der det bl.a. heter at belopet « ...skal benyttes til dekning av hovedstolen... . Det tas 
derfor forbehold om A kreve belsmet tilbakebetalt med tillegg av renter. >> 

For lagmannsretten er det avgjorende at staten gjennom mottaket av betalingen ikke kan anses 
erstatningsansvarlig, noe som eventuelt kan utlose en plikt til A svare rente. Ved bedommelsen kan 
det ikke vxre utslagsgivende at Moller bestred ansvar, og at en for sh vidt tok et forbehold om A 
gjore rentekravet gjeldende. 

NAr det endelig gjelder Mollers krav om avsavnsrenter eller forsinkelsesrente ph tilbakebetalt 
tilleggsavgift, blir begrunnelsen og konklusjonen den samme: Lagmannsretten kan ikke se 
godtgjort at det foreligger et erstatningsbetingende forhold fra statens side. Nar det srlig gjelder 
forholdet til forsinkelsesrentelovens § 5 , kan lagmannsretten heller ikke se at det er tilstrekkelig 
grunn til A gjore et slikt krav gjeldende overfor staten. Kravet kan ikke fore frem. 

Etter dette har Mollers anke ikke fort frem mens statens aksessoriske motanke har fort frem. 
Moller bor betale sakens omkostninger for lagmannsretten etter hovedregelen i 

tvistemAlsloven § 180 forste ledd. Advokat Fjellheim har inngitt omkostningsoppgave som i alt 
viser 380.810 kroner hvorav 380.000 kroner er honorar. Oppgaven unntar uttrykkelig gebyr for 
statens aksessoriske motanke, som innkom tingretten etter 1. juli 2004 da gebyrsatsene ble 
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revidert. Gebyr pa 20.280 kroner kommer derfor i tillegg. Oppgaven legger lagmannsretten til 
grunn. Staten tilkjennes saledes saksomkostninger for lagmannsretten med i alt 401.090 kroner. 

Tingrettens omkostningsavgjorelse bor bli staende, jf. tvistemalsloven § 180 annet ledd jf 
§ 172 forste ledd. 

Dommen er enstemmig. 

Domsslutning: 

1. Staten v/ Finansdepartementet betaler til Moller US Import AS 482.878 - 
firehundreogattitotusenattehundreogsyttiatte — kroner med tillegg av forsinkelsesrente etter 
forsinkelsesrenteloven sC 3 fra forfall til betaling skier. 

2. For ovrigfrifinnes Staten v/ Finansdepartementet. 
3. Tingrettens dom punkt 5 stadfestes. 
4. Moller US Import AS dommes til a betale til Staten v/ Finansdepartementet sakens 

omkostninger for lagmannsretten med 401.090 —firehundreogentusenognitti — kroner med 
tillegg av forsinkelsesrente etter forsinkelsesrenteloven 5C 3 fra forfall til betaling skjer. 

5. Betalingsfi-isten i punkt I og punkt 4 foran er to uker regnet fra forkynnelsen av denne dom. 

Sist oppdatert 22. mars 2013 
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