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Bettina Banoun har bred erfaring med arbeid innen skatterett,
prosedyre, revisoransvar, selskapsrett og EØS-rett. Hun har
møterett for Høyesterett og prosederer et betydelig antall
rettssaker for domstolene hvert år. Hun har også
prosedyreerfaring fra EFTA-domstolen og har klagesaker for
ESA. Bettina har doktorgrad fra Universitet i Oslo på
avhandlingen "Omgåelse av skattereglene", og har
utdannelse fra Oxford University, Universitetet i Oslo og
Harvard Law School. Hun er forfatter av en rekke artikler med
hovedvekt på skatterettslige emner. Bettina er rangert som
en av Norges fremste eksperter på skatterett av de
anerkjente rankingbyråene Chambers and Partners og Legal
500 og i Finansavisens årlige advokatundersøkelse, der hun
for øvrig ﬁkk utmerkelsen "Årets juridiske prestasjon" i 2019
for sitt arbeid med eiendomsskattesaken mot Oslo kommune.

Practice head Bettina Banoun focuses on
contentious tax mandates, acting for
corporate clients as well as high-wealth
individuals. Satisﬁed sources describe her as
"extremely knowledgeable and competent,
with a pleasant and likeable personality."
Chambers Europe, 2019
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Utvalgte prosjekter

Formueskatt
Ptarmigan trust er en trust registrert i Liechtenstein, som har
norske begunstigede. Trusten er bl.a. eier av Timex-gruppen.
Det har i en årrekke vært omtvistet hvorvidt Olsen-familien
kan beskattes for konsernets inntekt og formue. Saken gjaldt
anvendelsen av norske formuesskattereglene, CFC-reglene og
EØS-avtalen. Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett
opphevet formuesskatten. Våren 2018 avviste Høyesterett
statens anke. I løpet av rettssaken inngikk partene forlik om
deler av saken til fordel for Olsen-familien. I en rådgivende
uttalelse var EFTA-domstolen enige om at en trust er
beskyttet av EØS-avtalen, og at de norske CFC-reglene og
formuesskattereglene hadde diskriminerende sider.
Skattekontoret aksepterte at CFC-reglene ikke kunne
anvendes på trustinntektene, ettersom Ptarmigan-trust var
etablert og utførte virksomhet innenfor EØS-området.
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Dr. juris, Universitetet i Oslo, 2003
Gjesteforsker, Harvard Law School, 1997
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Oxford University, 1993
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