
Statsbudsjettet 2021

Advokatfirmaet Strandenæs AS
Oslo, 07.oktober 2020



Har du 
spørsmål?

E-post: jennie@strandenas.no
Merk med «STATSBUDSJETTET 2021»

For tekniske spørsmål: 95031826

mailto:jennie@strandenas.no


Kort oppsummert 

• Lite nytt, men forslag om:
• Lavere satser på formuesskatten 
• Selskap, kapital og utbytteskatt videreføres
• Kilde skatt på «royalty og renter»
• Ny mva regel på bygg og anlegg
• Fiskeri grunnrenteavgift
• Enkelte mindre endringer   



• Corona gitt det kraftigste tilbakeslaget i norsk økonomi etter krigen
• Regjeringen spår bedre fart i norsk økonomi til neste år 
• Regjeringen legger til grunn at fastlandsøkonomien faller med 3,1 % og 

stiger med 4,4 % neste år 

• Regjeringen foreslår å bruke 313,4 milliarder oljepenger neste år, 
tilsvarende 3,0 prosent av Oljefondet som er lavere enn 2020 men 61 
milliarder høyere enn i 2019. 



NORGE – I MAKROPERSPEKTIV NÅ





Pandemien i en økonomisk sammenheng 

• BNP falt med 11 % fra januar til april!
• Største fall SSB noen gang har målt!
• Men en innhenting fra Mai til nå – likevel et fall ut året?



Konsum – Kraftig forbruksendring!

• Varekonsumet er kraftig opp mer enn 9% fra januar til juni 
• Tjenestekonsumet kraftig ned mer enn 15 % i samme periode
• Nullrente har satt fart i boligmarkedet! Mer enn 3,4 % i år?   



• Norges brutto nasjonalinntekt falt 9 prosent fra 1. til 2. kvartal 2020. 
• Samlet sparing for Norge falt markert, og underskuddet i offentlig 

forvaltning var det høyeste siden midten av 1990-tallet. 
• Samtidig var husholdningenes sparerate historisk høy.



Konsumprisindeksen er lav 

• 1,7 % i øyeblikket 
• Statsbudsjettes mål 



Antall permitterte (NAV) 



Verdenshandel 

• WTO la fram sine prognoser for utviklingen i forrige uke:
• Venter et fall i handelen globalt på 9,2 prosent i 2020, 
• og en vekst på 7,2 prosent 2021.
• I april anslo WTO en nedgang i verdenshandelen på minst 12,9 prosent i 

år, og deretter en innhenting på hele 21,3 prosent. 



GENERELL ØKONOMI NÅ
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USD



POLITISK SITUASJON 
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Solberg II 

• Uten FRP men med Venstre
• Mindretallsregjering 
• Politisk vanskelig situasjon 



SATSER OG GRENSER 



Kapitalinntekt, selskapsskatt og finansskatt

Regler 2020 Forslag 2021 Endring 

Personer 22 % 22 % - %
Bedrifter 22 % 22 % - %

Finansskatt på lønn 5 % 5  % - %



Utbytteskatt

Regler 2020 Forslag 2021 Endring 
Faktor  1,44 1,44 -
Effektiv sats for utbytteskatt 46,70 % 46,70            % -



Fradrag 

Regler 2020 Forslag 2021 Endring  

Personfradrag  51 300 kr 52 450 kr 2,2 % 

Minstefradrag i 
lønnsinntekt 45 % 46 % - 1 %

Nedre grense 4000 kr 4000 kr -

Øvre grense 104 450 kr 106 750 kr 2,2 %



Fradrag

Regler 2020 Forslag  2021 Endring

Minstefradrag i 
pensjonsinntekt 31 % 32 % 1
Nedre grense 4000 kr 4000 kr -
Øvre grense 87 450 kr 88 700 kr 1,4 %



Fradrag 

Regler 2020 Forslag 2021 Endring

Reisefradrag  

sats per km  1,56 kr 1,56 kr - % 

0,76 kr 0,76 kr - % 

nedre grense  23 100 kr 23 900 kr 3,5 % 



Trinnskatt 

Forslag 2020 Forslag 2021 Endring
Trinn 1 - Innslagspunkt 180 800 kr 184 800                 kr 2,20 %
Sats 1,90 % 1,70 % 0,20 %

Trinn 2 - Innslagspunkt 254 500 kr 260 100                 kr 2,20 %
Sats 4,20 % 4,0 % 0,20 %

Trinn 3 - Innslagspunkt 639 750 kr 651 250                 kr 1,80 %
Sats 13,20 % 13,20 % - %

Trinn 4 - Innslagspunkt 999 550 kr 1 021 550 kr 2,20 %
Sats 16,20 % 16,20 % - %



Trygdeavgift
Forslag 2020 Forslag 2021 Endring  

Nedre grense for å betale 54 650 Kr 59 650 kr 9,2  %

Opptrappingssats 25,00 % 25,00 % - %

Lønnsinntekt 8,20 % 8,20 % - %

Fiske, fangst og barnepass 8,20 % 8,20 % - %

Annen næringsinntekt 11,40 % 11,40 % - %

Pensjonsinntekt mv 5,10 % 5,10 % - %



Arbeidsgiveravgift

Regler 2020 Forslag 2021 Endring  
Sone I 14,10 % 14,10 % - %
Sone Ia 14,10 % 14,10 % - %
Sone II 10,60 % 10,60 % - %
Sone III 6,40 % 6,40 % - %
Sone IV 5,10 % 5,10 % - %

Sone IVa 7,90 % 7,90 % - %

Sone V 0,00 % 0,00% - %



Formuesskatt

Regler 2020 Forslag 2021 Endring  
Innslagspunkt stat 
og kommune 1 500 000 kr 1 500 000 kr - %

Kommune 0,70 % 0,70 % - %

Stat 0,15 % 0,15 % - %

Sum 0,85 % 0,85 % - %



Verdsettelsesrabatt
Regler 

2020 
Forslag 

2021 Endring  

Primærbolig
Primærbolig med verdi over 15mill* NY! 

75,00
75,00

%
%

75,00
50,00  

%
%

-
-25,00

%
%

Sekundærbolig (og tilordnet gjeld) 10,00 % 10,00  % - %
Næringseiendom 35,00 % 45,00 % 10   %

Aksjer, driftsmidler og tilordnet gjeld 35,00 % 45,00 % 10      %



Maksimale effektive skattesatser

regler 2020 forslag 2021 Endring  

Lønnsinntekt eksl. Arbeidsgiveravgift 46,40 % 46,40 % - %

Lønnsinntekt inkl. arbeidsgiveravgift 53,00 % 53,00 % - %

Pensjonsinntekt 43,30 % 43,30 % - %

Næringsinntekt 49,60 % 49,60 % - %

Utbytte 46,70 % 46,70 % - %



Merverdiavgift 

Regler 2020 Forslag 2021 Endring 

Alminnelig sats 25,00 % 25,00 % - %

Redusert sats næringsmidler 15,00 % 15,00 % - %

Lav sats 12,00 % 12,00 % - %



BSU
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Kort om BSU-ordningen 

• Skatteloven § 16-10 med tilhørende forskriftsbestemmelser
• Fradrag i skatt for personer under 34 år som sparer på BSU-konto.
• Totalt kan man spare 300 000 kroner (pluss renter) i ordningen.
• Fradraget utgjør 20 % av innbetalt sparebeløp (maksimalt 25.000,- årlig) dermed kan 

man få redusert skatt på inntil 5.000,- i året. 

• Kontoen avsluttes den dagen man tar ut pengene og kan kun opprettes en gang
• Midlene må benyttes til erverv av bolig eller nedbetaling av gjeld



Endringer i BSU- ordningen fra 2021 

• Regjeringen ønsker å målrette ordningen mot unge som ikke eier bolig.
• Tallene viser at om lag en tredjedel av skattefradragene gis til personer som allerede 

eier bolig.
• Maksimal årlig sparesats økes fra 25.000,- til 27.500,-
• Det foreslås at endringene trer i kraft straks med virkning fra og med inntektsåret 

2021. 

• For øvrig økes også frikortgrensen med 5000,-



Skattefradrag for BSU etter alder og boligeierskap



NÆRINGSEIENDOM 
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Litt om markedet for næringseiendom 

Kan deles inn i to deler:
1. Transaksjoner- går bra 
2. Leiemarkedet- tøft, går sent 

• Rentene stupte- noe dyrere lån- men nå netto billigere
• Leieprisen ned i snitt 4 % for stor- Oslo
• Inflasjon 1,7 % ( men høy kjerneinflasjon), arbeidsledighet rundt 4% 
• Kontantstøtteordningen forsvinner



Litt om markedet for næringseiendom 

• Børsen- 7-8 eiendomsselskaper
• Boligpriser- laver renter, lav tilbudsside
• Kontor har stått seg sterkere enn handel, men stor variasjon
• Opplevelse, kino, restaurant, klær osv. gått kraftig ned 
• Byggevare, dagligvare, plantesenter og netthandel osv. gått kraftig opp

• Hotell 
• Logistikk 
• Coworking har nok fått en realitysjekk
• Nybygg flyttes frem i tid



FORMUESSKATT

38



Høyres problem 

• Hele Høyre-ledelsen stemte imot full formuesskatt-fjerning
• Flertallet på Høyre-landsmøtet overkjørte partiledelsen da de vedtok 

at Høyre uten forbehold skal fjerne hele formuesskatten. Både Erna 
Solberg, Jan Tore Sanner, Bent Høie og Tina Bru stemte imot, opplyser 
de til VG.





Forskningsrapport sept. 2020

• «Vårt hovedfunn er at om formuesskatten øker med én krone - øker 
samtidig bedriftens lønnsutgifter med 30 øre.»

• «Økt formuesskatt gjør det da relativt sett mer gunstig å investere 
pengene i objekter som verdsettes lavt. Ett slikt objekt er bolig, noe som 
har vært trukket frem i debatten. En annen mulig investering er å 
investere i (flere) ansatte. Dette kan også generere mer inntekt på sikt, 
og vil redusere skatten nå.»



Forslag om «arbeidende kapital» 

• Vanskelig begrep
• Hvordan skille dette fra annen kapital?
• Aksjerabatten  blir halmstrået
• Aksjerabatten foreslås økt fra 35 til 45 %



Verdsettelse av ikke-børsnoterte aksjer

• Verdsettes normalt med utgangspunkt i aksjens forholdsmessige andel 
av selskapets skattemessige formuesverdi per 1. januar i inntektsåret

• Særregler for ikke-børsnoterte aksjer i nystiftet selskap
• Verdsettes som utgangspunkt til 75 % av summen av aksjenes pålydende

og overkurs
• Regjeringen foreslo i fjor å endre verdsettelsen for nystiftede selskap
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Formuesskatt på bolig over 15 mill

• Regjeringen foreslår å øke verdsettelsen av primærboliger med høyere 
verdi enn 15 mill. kroner, slik det ble varslet i Prop. 126 L (2019–2020). 

• Regjeringen foreslår også å oppjustere formuesverdiene av fritidsboliger 
med 20 pst. Det vil redusere etterslepet i formuesverdiene som har 
oppstått som følge av økte markedsverdier de siste årene.



§ 4-10 skal lyde

• Fast eiendom,… primærbolig settes til 25 prosent av en beregnet 
omsetningsverdi. Hvis skattyter krever det, skal verdien settes ned til 25 
prosent av eiendommens dokumenterte omsetningsverdi. 
Prosentandelen skal likevel være 50 for den delen av den beregnede eller 
dokumenterte omsetningsverdien som overstiger 15 000 000 kroner. 

• (3) Verdien av sekundærbolig settes til 90 prosent av en beregnet 
omsetningsverdi. Hvis skattyter krever det, skal verdien settes ned til 90 
prosent av eiendommens dokumenterte omsetningsverdi.



Bruk av sikkerhetsventilen for bolig

• For formuesskatteformål verdsettes boligeiendom til en prosentandel av 
en beregnet omsetningsverdi som bygger på en beregningsmodell for 
boligverdi fra Statistisk Sentralbyrå. 

• For å hindre at skattyter kan få en urimelig høy formuesverdi opereres 
det derfor med en sikkerhetsventil i tillegg.
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Bruk av sikkerhetsventilen for bolig

• Sikkerhetsventilen innebærer at skattyter kan kreve boligens 
formuesverdi nedsatt hvis det kan dokumenteres at 25 pst. (primærbolig) 
eller 90 pst. (sekundærbolig) av den beregnede omsetningsverdien 
overstiger henholdsvis 30 eller 100 pst. av den dokumenterte 
omsetningsverdien.

• I 2018 la Skatteetaten derfor om til en ny metode for å beregne 
påfølgende års reduksjon for boligeiendom verdsatt etter 
sikkerhetsventilen. Denne metoden tar utgangspunkt i boligenes 
beregnede omsetningsverdi før verdsettelsesrabatt. 
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• Formuesverdien av næringseiendom settes i utgangspunktet til 65 pst. av 
en beregnet utleieverdi, jf. skatteloven § 4-10 fjerde ledd. 

• For utleid næringseiendom settes den beregnede utleieverdien til 
gjennomsnittet av samlet brutto utleieinntekt for inntektsåret og de to 
foregående inntektsårene, fratrukket et sjablongmessig fradrag for 
eierkostnader på 10 pst., dividert med en kalkulasjonsfaktor,

• For ikke-utleid næringseiendom brukes utleieverdien til produktet av 
eiendommens areal og en sjablongberegnet kvadratmeterleie, 
multiplisert med 0,9, og deretter dividert med en kalkulasjonsfaktor, 



Sikkerhetsventil med takst  ved 
næringseiendom 
• Regjeringen foreslår at terskelen for å bruke dokumentert verdi for bolig 

og næringseiendom fjernes.
• Verdsettelsesrabattene ved bruk av dokumentert verdi settes lik 

rabattene ved bruk av beregnet omsetningsverdi. Det anslås at 
endringen gir et provenytap på 300 mill. kroner påløpt og 240 mill. 
kroner bokført i 2021



EIENDOMSSKATT 
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319
kommuner med eiendomsskatt i 2020.

52 færre enn i 2019



52



Rettsgrunnlag

• Eiendomsskatteloven av 6. juni 1975 nr. 29
• Skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14

• Kommunestyret har kompetanse til å fastsette om det skal være 
eiendomsskatt i kommunen jf. eiendomsskattelova § 2
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Eiendomsskatt på bolig- og fritidseiendom

• Endring i reglene for eiendomsskatt på bolig- og fritidseiendom
• Maksimal skattesats for bolig- og fritidseiendom reduseres fra fem til fire 

promille fra skatteåret 2020
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Økonomiske og administrative konsekvenser

• Målet er lavere eiendomsskatt = mindre inntekter til kommunene
• Oppdaterte tall
• Forutsigbarhet for de skattepliktige 
• Kommunene har adgang til å tilpasse seg endringene
• Redusere eller fjerne bunnfradraget – i 2019 hadde 77 kommuner bunnfradrag



SYKEPENGER
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Sykepenger

• Utvidet rett til sykemelding er tatt bort
• Arbeidsgiver kan velge å akseptere egenmelding inntil 16 dager
• Hovedregelen er, som før coronapandemien, 16 dagers

arbeidsgiverperiode



Sykepenger forts….

• Unntak: Når sykefraværet skyldes coronapandemien er 
arbeidsgiverperioden 3 dager

• Sykefraværet skyldes coronapandeminen når:
• Den ansatte er smittet med coronavirus
• Den ansatte er mistenkt smittet med coronaviruset
• Den ansatte er i lovpålagt karantene

• Tilstrekkelig med “egenmelding” fra den ansatte om at fraværet skyldes
coronapandemien



Omsorgspenger

• Arbeidsgiverperioden for omsorgspenger er 10 dager
• Antall omsorgsdager er 10 dager fra 1. juli og ut året
• Allerede utbetalte omsorgsdager kommer til fratrekk for de 10 dagene 

fra 1. juli
• Dersom arbeidstaker trenger mer enn 10 dager omsorgspermisjon etter 

1. juli på grunn av særlige smittevernhensyn må det fremlegges 
legeerklæring

• Fristen for å kreve refusjon for sykepenger og omsorgspenger er økt til 9 
mnd. 



Permitteringsregler

• Hovedregelen er igjen 14 dagers varslingsperiode
• Arbeidsgivers lønnsplikt økt til 10 dager fra permitteringen trer i kraft
• Fra arbeidsgivers lønnsplikt til dagpenger
• NAV betaler ikke lenger en lønnsperiode



Penger til arbeidsmarkedstiltak

• Det er satt av 825 mill. kr. til arbeidsmarkedstiltak
• 500 mill. kr. til NAVs koronahåndtering



UTLEGGSTREKK I A-MELDINGEN
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Rettsgrunnlag

• Skattebetalingsloven § 14-5 (4)
• A-opplysningsloven



Endringen gjelder skatte- og avgiftskrav

• Kun utlegg for skatte og avgiftskrav som omfattes av endringen
• Andre utleggstrekk vil medføre for store system- og regelverksendringer.

• Hensyn: forenkling og økt personvern
• Virkning fra 1. januar 2021
• Utleggstrekk som er foretatt i 2020, men som først forfaller på 6. termin for 2020, 

15. januar 2021, skal ikke rapporteres i a-meldingen.



PRODUKSJONSAVGIFT I OPPDRETTSNÆRINGEN 
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Utviklingen i totalt slaktet mengde laks og
regnbueørret



Førstehåndsverdi på laks i 2019: 68 milliarder

Akvakultur. Foreløpige tall

Matfisk 
(tonn) Andel

Endring i 
prosent

Førstehånd
sverdi 

(millioner 
kr)

Endring i 
prosent

2018 - 2019 2018 - 2019

2019

I alt 1 445 586 100,0 6,7 72 007 6,1

Laks 1 357 304 93,9 5,9 68 115 5,6

Regnbueørr
et 83 054 5,7 21,5 3 632 18,9

Røye 368 0,0 27,8 24 17,0

Torsk : : : : :

Kveite 1 524 0,1 -17,3 155 -14,9

Skalldyr 2 149 0,1 24,9 28 -25,7

Andre 
fiskeslag : : : : :



Grunnrenteskatt

• Oppdrettsnæringen ilegges nå en grunnrenteskatt på samme måte som 
olje- og kraftvirksomheten

• Følger opp forslag i NOU 2019: 18 Skattlegging av havbruksvirksomhet.



Avgiften

• Regjeringen foreslår en produksjonsavgift på oppdrett i sjø av laks, ørret
og regnbueørret på 0,40 kroner per kilo.

• Regjeringen sikte på å fremme et forslag om fiskal avgift på fiskeriene 
(villfisk) i forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett 2021

• Avgiften foreslås lagt på antall kilo produsert fisk, med 40 øre per kg 
sløyd fisk, det vil si bløgget fisk uten innvoller og med hode

• Avgiften skal betales når fisken er ferdig slaktet
• Virkning fra 1. januar 2021, men betales første gang i 2022



SKATTEMESSIGE FØLGER AV KORONAPANDEMIEN 
FOR ANSATTE
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Skattefritak for nødvendige naturalytelser

• Hjemmekontorløsninger, EK-tjenester og helsehjelp finansiert av 
arbeidsgiver er skattefrie og skal ikke rapporteres

• Skattefritaket forutsetter at ytelsen gis midlertidig, er forholdsmessig, og 
er begrunnet i opprettholdelse av driften og reduksjon av smitte



Firmabil under permittering - skatteplikt, 
trekkplikt og rapporteringsplikt

• Firmabil kan, på grunn av koronasituasjonen, stå parkert hjemme hos 
den ansatte under permittering, uten at den ansatte fordelsbeskattes

• Dersom den permitterte ansatte bruker firmabilen privat, uansett 
omfang, skal fordelen beregnes og rapporteres som normalt



Kravet til besøkshyppighet for enslige 
pendlere under koronasituasjonen

• For enslige pendlere kreves det som utgangspunkt hjemreise hver tredje 
uke for å opprettholde pendlerstatus

• Dersom tiltak for å begrense smitte medfører at hjemreise ikke kan 
gjennomføres minst hver tredje uke, vil pendleren likevel kunne bli 
ansett som pendler

• Det vil da være rett til fradrag eller utgiftsgodtgjørelse etter ordinære 
regler



Tidsavgrenset unntak fra begrenset skatteplikt for 
norsk arbeidstager ansatt i utenlandsk selskap

• Dersom norske arbeidstagere ansatt i utenlandsk selskap jobber fra 
Norge er det normalt begrenset skatteplikt til Norge

• Dersom arbeid fra hjemmekontor i Norge innføres pga. 
koronapandemien gis det fritak for den begrensede skatteplikten til 
Norge. 



KOMPENSASJONS – OG TILSKUDDSORDNINGER 

Advokatfirmaet Strandenæs MNA 75



Flere støtteordninger

• Kompensasjonsordningen for bedrifter
• Kompensasjonsordninger for frilansere og selvstendig næringsdrivende
• Lønnstilskuddsordninger  
• Permitteringsordninger 
• Tilskuddsordninger for kunst – og kulturprosjekter
• Kompensasjonsordningen for avlyste kulturarrangementer 
• Kompensasjonsordningen for redaktørstyrte medier  
• Kompensasjonsordning for reiselivsnæringen – og aktører
• Kompensasjonsordning for idrett og frivillighet 
• Garanti – og låneordninger 
• Skatte – og avgiftsordninger
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Underskudd i offentlig forvaltning 



Reduksjon i inntekter, økning i utgifter

• Underskudd på 83 mrd. i 2. kvartal 
• Utbytteinntekter til staten har falt 
• Inntekter fra statens engasjement i petroleumsnæringen har falt 
• Inntekter på skatter og avgifter har falt
• Reduksjon i AGA
• Forventede tap på statsgaranterte lån
• Diverse kompensasjonsordninger 
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Kompensasjonsordningen for næringslivet

• Arbeidet påbegynte 27.03.20
• Bedrifter kunne søke om tilskudd 17.04.20 (tre uker senere)
• I avviklingsfasen nå
• Søknadsfrist for tilskudd for juni, juli og august er 31.10.2020
• Foreløpig ikke krav til begrensninger i utbytte for å motta kompensasjon 
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Advokatfirmaet Strandenæs MNAKilde: skatteetaten.no 



PERSONOPPLYSNINGER I OFFENTLIG 
FORVALTNING 
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Siste nytt

• Smittesporing og besøksregistrering 
• Lokalbasert SMS-varsling 
• Kompensasjonsordningen 
• Privacy Shield kjent ugyldig av EU-domstolen («Schrems II») 
• SAF-T
• Digitalisering av utleggstrekk - innhenting av flere personopplysninger? 
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Pensjonsavtaler 

• Ny opplysningsplikt for arbeidsgiver i a-meldingen 
• Tilsynsmyndigheten vil få opplysninger fra Skatteetaten om hvilken 

pensjonsinnretning den enkelte arbeidsgiver har inngått pensjonsavtale 
med 

• «Nødvendige lønnsopplysninger»
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KILDESKATT PÅ IMMATERIELLE RETTIGHETER 
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Hvorfor?

• BEPS-prosjektet
• Skal motvirke overskuddsflytting
• Armlengdeprinsippet vanskelig å håndheve på bruk av immaterielle 

rettigheter og lån i konsernforhold 
• En mer rettferdig konkurransesituasjon  
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Kildebeskatning på immaterielle rettigheter

• Skatteloven § 5-20 (1) c): inntekter fra immaterielle rettigheter er 
kapitalinntekt

• Ikke avgjørende om rettighetene har rettsvern 
• Grensen mellom bruk av en immateriell rettighet og betaling for en 

tjeneste
• Royaltybegrepet 
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«Immaterielle rettigheter»

• Oppfinnelser

• Symboler

• Navn

• Logo

• Patent 
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• Varemerke

• Design

• Domener

• Lisenser 

• Forretningshemmeligheter

• Mønster 

• Modeller

• Know-how

• Goodwill

• Formler

• Fremstillingsmåter  



Hva er en «immateriell rettighet»

• Departementet vil ikke gi lovregel men foreslår forskriftsregel.
• Det finnes en definisjon i artikkel 12 punkt 3 i OECDs mønsteravtale. 
• Ekempler: opphavsretter, patent, mønster eller modell, hemmelig formel 

eller fremstillingsmåte, varemerke eller lignende, og opplysninger om 
industrielle, kommersielle eller vitenskapelige erfaringer (know-how).



En nærmere definisjon av «immaterielle 
rettigheter»?

• Det forslås en forskrift med hjemmel i sktl § 5-20
• En ikke uttømmende angivelse av rettighetstyper som omfattes av 

begrepet
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Nærmere om beskatningen 

• En kildeskatt 
• «Nærstående selskaper» - «interessefellesskap», jf. sktl § 13-1
• Det foreslås ikke et terskelbeløp eller bunnfradrag
• Skatteplikten oppstår når renter «er mottatt» 
• Det foreslås skattesats på 15 %
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Bakgrunn: internasjonal og digitalisert økonomi

• Skatteutvalget foreslo i NOU 2014: 13 Kapitalbeskatning i en 
internasjonal økonomi innføring av kildeskatt på renter og royalty mv. 
som et av flere tiltak mot overskuddsflytting. 

• OECD og G20-landene et felles prosjekt, Base Erosion and Profit Shifting
(BEPS-prosjektet), 

• Løsninger på skattemessige problemstillinger i en digitalisert økonomi.



KILDESKATT PÅ RENTER OG ROYALTY 
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Bare «lavskatteland» som mottakere

• Skatteplikten på 15 kildeskattt skal omfatte 
• i) renter av gjeld til nærstående foretak i lavskatteland, og 
• ii) vederlag til nærstående foretak i lavskatteland for bruk av eller retten 

til å bruke immaterielle rettigheter (royalty) og visse fysiske eiendeler.



Hva er lavskatteland?

• Defineres på samme måte som i skattelovgivningen for øvrig, se 
skatteloven § 10- 63. 

• Lavskatteland …skatt på samlede overskudd utgjør mindre enn 2/3 av 
den skatten selskapet mv. ville ha blitt i Norge.

• SKD har i forskrift laget en såkalt «hviteliste» over land som ikke skal 
anses som lavskattelan.

• MEN:  «selskap som beskattes med redusert sats, som fritas for 
skatteplikt gjennom ulike incentivordninger, eller som på annen måte 
fritas for beskatning» skal vurderes 



Trekket foretas ved utbetaling 

• Trekkpliktig er den som utbetaler – reglen gjelder bare selskap. 
• Skattesubjektene for kildeskatten på renter etter forslaget vil være 

selskap eller innretninger hjemmehørende i et lavskatteland.
• Vanskelige forvaltningsspørsmål
• Skatteavtaler 



Kildeskatt på Royalty

• Hva er betaling for «royalty»
• «…..betaling for bruk av eller leie av immaterielle rettigheter som 

opphavsrettigheter, patenter, lisenser, forretningsverdi, know-how og så 
videre.»

• Avkastning av immaterielle rettigheter skattlegges som kapital- eller 
virksomhetsinntekt for fysiske og juridiske personer hjemmehørende i 
Norge. 

• Norge har i dag ikke hjemmel til å ilegge kildeskatt på royalty mv. når 
betalingen går til en mottaker i utlandet



§ 10-81 Forslaget 

• Kildeskatt på vederlag for bruk eller rett til å bruke immaterielle 
rettigheter og visse fysiske eiendeler 

• (1) Selskap eller innretning hjemmehørende i et lavskatteland, jf. § 10-63, 
skal svare skatt til staten av vederlag for bruk av eller retten til å bruke 
immaterielle rettigheter, jf. § 5-20 første ledd, eller for bruk av eller 
retten til å bruke skip, fartøy, rigger mv., fly og helikopter, mottatt fra 
nærstående selskap eller innretning



Ikrafttredelse og innvinning 

• Foreslår 1. juli 2021 
• …Men hvordan periodisere?
• Dette innebærer at renter som er påløpt, og royalty- og leiebetalinger 

som er innvunnet, før ikrafttredelsen av de nye bestemmelsene om 
kildeskatt, ikke vil være gjenstand for kildeskatt. 

• …..noe uklart i forslaget til nye lovbestemmelser som var på høring, og 
har foreslått en presisering i ikrafttredelsesbestemmelsen som får frem 
at inntekter innvunnet før ikrafttredelsen ikke vil være gjenstand for 
kildeskatteplikt. 



Kildebeskatning på immaterielle rettigheter

• Skatteloven § 5-20 (1) c): inntekter fra immaterielle rettigheter er 
kapitalinntekt

• Ikke avgjørende om rettighetene har rettsvern 
• Grensen mellom bruk av en immateriell rettighet og betaling for en 

tjeneste
• Royaltybegrepet 
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En nærmere definisjon av «immaterielle 
rettigheter»?

• Det forslås en forskrift med hjemmel i sktl § 5-20
• En ikke uttømmende angivelse av rettighetstyper som omfattes av 

begrepet

Advokatfirmaet Strandenæs MNA 102



RENTEBEGRENSNINGSREGLEN OG DE NYE 
SKATTENE PÅ RENTER OG ROYALTY

-



Skatteloven § 6-41 Rentebegrensningsregelen
• Gjelder for:
• a. selskap mv. som nevnt i § 2-2 første ledd,
• b. selskap som nevnt i § 10-40 ved fastsettelse av overskudd og 

underskudd etter § 10-41,
• c. selskap mv. som nevnt i § 10-60 ved fastsettelse av overskudd og 

underskudd etter § 10-65 og
• d. selskap mv. som ikke er hjemmehørende i riket,2 men er begrenset 

skattepliktig etter § 2-3 eller petroleumsskatteloven3 § 1, jf. § 2.
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Skatteloven § 6-41 Rentebegrensningsregelen

• Endres ikke
• Utgangspunkt: Netto rentekostnader => ikke fradrag for 

rentekostnader som overstiger 25 % av alm inntekt eller årets 
udekkede underskudd etter visse justeringer

• EBITDA:
• Alminnelig inntekt / udekket underskudd
+ rentekostnader
+ skattemessige avskrivninger
- renteinntekter
= utgangspunkt for beregning
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MERVERDIAVGIFT

s. 106
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Enklere merverdiavgift med én sats…. 

• NOU 2019: 11 Enklere merverdiavgift med én sats men ikke i 
statsbudsjettet 2021 

• Spørreundersøkelse fra Regnskap Norge indikerer at merarbeidet på 
grunn av differensierte satser utgjør nær 40 pst. av de samlede 
administrative byrdene ved merverdiavgiften.

• Utvalget foreslår at:
• Dagens reduserte satser og fritak avvikles, og at det innføres én felles 

merverdiavgiftssats. 
• Et flertall i utvalget mener at merinntektene bør brukes til å redusere den 

alminnelig satsen til 23%
• Vil gi merinntekter på om lag 30 mrd. kroner årlig fullt innfaset.
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Nå kommer mva på «alternativ behandling»!

• Oppheve unntaket i merverdiavgiftsloven § 3-3 om alternativ behandling. 
• Omsetning og formidling av alle typer alternativ behandling blir dermed i 

utgangspunktet avgiftspliktig. 
• Unntaket for helsetjenester i § 3-2 vil kunne innebære at enkelte typer 

alternativ behandling blir unntatt når de ytes av autorisert 
helsepersonell. 



Og kosmetisk kirurgi

• Kosmetisk kirurgi og kosmetisk behandling som ikke er medisinsk 
begrunnet, omfattes i dag av unntaket for helsetjenester, jf. 
merverdiavgiftsloven § 3-2,

• «…slike tjenester betales fullt ut av pasientene selv og slik sett er godt 
egnet for merverdiavgiftsplikt.»

• Ikraftredelse 1. januar 2021



Endret tidfesting av merverdiavgift ved bygge- og 
anleggsvirksomhet og verftsindustri !

• En viktig hodepine 
• MVA må i dag betales for terminen fakturen utstedes
• Det er uten betydning for tidfestingen av utgående merverdiavgift, og 

kjøperens eventuelle fradrag for inngående merverdiavgift, om fakturaen 
blir betalt. Innberettet merverdiavgift forfaller til betaling én måned og ti 
dager etter utløpet av terminen. 



Nytt forslag – sluttavregning 

• foreslås å endre reglene for utstedelse av salgsdokument ved bygge- og 
anleggsvirksomhet og verftsindustri.

• åpne for å utsette utstedelsen av salgsdokument til arbeidet er fullført. 
Dette skal være et alternativ til å utstede salgsdokument i samsvar med 
arbeidets fremdrift. 

• Før arbeidet er fullført, vil entreprenøren følgelig ha en rett, men ikke en 
plikt, til å fakturere i samsvar med fremdriften. 

• Et unntak fra dette foreslås der entreprenøren faktisk mottar en 
delbetaling i samsvar med fremdriften. I slike tilfeller skal entreprenøren 
utstede salgsdokument for det mottatte beløpet



Siste frist til fakturering (og dermed mva)   

• «Departementet legger til grunn at kontraktsrettslig levering i bygge- og 
anleggsprosjekter normalt vil sammenfalle med overtakelsen av bygget 
eller anlegget. Videre legger departementet til grunn at overtakelsen må 
kunne anses som fullføring av arbeidet. I normaltilfellene antas følgelig 
tidspunktene for kontraktsrettslig levering og fullføring av arbeidet å 
sammenfalle.»

• Ny ordlyd i bokføringsforskriften  



NYTT OM BILBESKATNING?



Biler - trafikkforsikringsavgift

• Årsavgift er erstattet med trafikkforsikringsavgift fra 2018

• Trafikkforsikringsavgiften er en ordinær særavgift der avgiftsplikten 
legges på forsikringsselskapene som i sin tur velter avgiften over på sine 
kunder gjennom premieinnbetalingene

• Satsen beregnes fra 1. mars. En trafikkforsikring strekker seg normalt 
over to kalenderår, mens Stortingets avgiftsvedtak gjelder for ett år av 
gangen.  
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Biler – trafikkforsikringsavgift

Årsavgift er erstattet med trafikkforsikringsavgift fra 2018

Tom 31. feb 2021

Fritak 
- motorvogn registrert 
på Svalbard

- elbil
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Biler – trafikkforsikringsavgift

• Nytt. Elbiler skal betale trafikkforsikringsavgift lik satsen for motorsykkel
Forslag satser fra 1. mars 2021

Bil u. 7 500 kg med partikkelfilter kr 8,40  per forsikringsdøgn (0,28)
Bil u. 7 500 kg uten partikkelfilter kr 9,80 per forsikringsdøgn  (0,33)
Motorsykkel kr 5,85 per forsikringsdøgn  (0,2)
Elbil kr 5,85 per forsikringsdøgn (5,85)
Traktor mv. kr 1,36  per forsikringsdøgn (0,05)
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Firmabil under permittering - skatteplikt, trekkplikt 
og rapporteringsplikt 

• Firmabil kan stå parkert hjemme hos den ansatte uten at det 
utløser fordelsbeskatning, jf. prinsipputtalelse av 2. april 2020

• Ved privat bruk, uansett omfang, fordelsbeskatning utløses



Biler – mva på elbiler

• Elbiler er fritatt fra merverdiavgift ved kjøp. Det gjelder også nødvendig 
tilleggsutstyr. Mva-satsen for biler er i dag 25 prosent, og fritaket er 
godkjent av EØS-avtalens overvåkningsorgan ESA ut 2020.

• Regjerningen har bestemt at det tidligst kommer mva på elbiler fra 1. 
januar 2022.

• Men regjeringen har ikke flertall. Kan man se for seg innføring av mva på «dyre» 
elbiler allerede i 2021 gjennom budsjettforhandlingene???
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Veiprising?
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Veiprising 

• Veiprisingen for tunge kjøretøy forutsettes å erstatte tre ulike avgifter som 
tungtransporten i dag betaler:  
• Veibruksavgift (Autodieselavgift) 
• Vektårsavgift 
• Bompenger 

• Hva er satellittbasert veiprising?

• Satellittbasert veiprising innebærer at kjøretøy utstyres med en GPS-mottaker 
som registrerer når, hvor og hvor langt den enkelte bilen kjører.

• Betaler en avgift basert på kjørte kilometer
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Veiprising

• Ingen regler kom for 2021
• Men dette kan fort komme
• Også for personbiler?

• Hva med personvernhensynet?
• Kan dette stride mot EØS-retten?
• Må gjøres på riktig måte. Sveits, Tyskland og Belgia har slike regler 
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OPSJONER OG OPPSTARTSORDNING



Problemstillinger

• Ansattes erverv av aksjer i egen bedrift
• Vederlag
• Aksjer til underkurs og opsjonsbeskatning

• Forskyvning fra personinntekt til kapitalinntekt
• Insentivordningers beskatning
• Finansiering

124Advokatfirmaet Strandenæs MNA



Hva er opsjoner?

• En opsjon er en rett, men ikke en plikt, til på et tidspunkt å kjøpe eller 
selge verdipapirer (typisk aksjer), varer eller andre ytelser til en på 
forhånd avtalt pris.

• Brukes bla.a. for at ansatte kan erverve aksjer i selskapet de jobber i

• «Regjeringen ønsker å stimulere ansatte til å bli medeiere i selskapet de 
jobber i, og foreslår å øke den fordelen i form av aksjer til underkurs som 
ansatte kan motta skattefritt., jf. Prop. 1 LS (2020 – 2021)»



Medarbeider og eierskapsprogram 

• Beskatning: 
• Opsjon eller kjøp: hovedregel underkurs beskattes som lønn  
• Salg under markedsverdi problematisk 
• Eksempler fra rettspraksis 
• Malermesterdom
• Kruse smith
• Elcon finans 

Advokatfirmaet Strandenæs MNA 126



Valg av modell

• Hvordan skaffe aksjer?
• Egne aksjer, tegning av nye aksjer, kjøp fra annen aksjonær

• Aksjeklasser
• Omsetningsrestriksjoner
• Selskapet/Hovedaksjonær har kjøpsopsjon hvis arbeidsforholdet 

opphører
• Salgsopsjon for den ansatte? 
• Prisingen 
• Hvis selskapet er part – regler om egne aksjer
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Finansiering

• Arbeidsgiver tilbyr et kontantbeløp - Sign-on bonus 
• skattepliktig som lønn

• Arbeidsgiver tilbyr kreditt, eller lån
• Aksjeloven setter begrensninger: Forskrift til § 8-10, setter begrensninger for 

finansiering til ansattes erverv av aksjer i selskapet, eller i et morselskap.
• Må være rentebærende for å unngå skatt, jf. reglene om rimelige lån i 

arbeidsforhold
• Merk! En svært gunstig finansieringsordning kan medføre at den ansatte ikke har 

reell risiko knyttet til aksjekjøpet 

• Andre gir finansiering 
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Aksjer til ansatte

• Kjøp/tegning til underpris: Eventuell underpris beskattes som lønn
• Hvordan verdsette?  

• Gevinst på aksjene i eierperioden og utbytte vil normalt bli 
beskattet som kapitalinntekt
• Unntak: Hvis den ansatte ikke har noen reell risiko knyttet til eierskapet, 

kan man risikere at inntekter fra aksjene omklassifiseres til lønn
• Rt 2000 s 758 (Kruse Smith), Rt 2000 s 1739 (Pre Finans) 
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Opsjoner

• Skatteloven § 5-14 (1)
(1) For fordel ved ansattes erverv av aksjer i arbeidsgiverselskapet til 
underkurs gjelder:
a. Fordelen settes til differansen mellom den verdien som kan oppnås ved 
reelt salg av aksjen, redusert med 20 prosent, og det den ansatte betaler 
for aksjen. Den skattefrie fordelen kan likevel ikke overstige 5 000 kroner 
pr. inntektsår.



Opsjoner

• Forslag til endringer i sktl § 5-14 (1) litra a om opsjoner i arbeidsforhold:

• Beløpsgrensen økes til 7 500 kroner

• Satsen økes fra 20 % til 25 &



Opsjoner og oppstartsbedrifter

• Sktl. § 5-14 (4)
• Opsjoner inntil 1 million
• Fordelen skattlegges først ved realisasjon av aksjene
• 12 ansatte omsetning og balansesum inntil 16 mill. hvor selskapet er 6 år eller 

yngre. 
• Arbeidsgiver innrapporterer når skatteplikten oppstår eller likevel senest når 

arbeidstakeren har eid aksjene i 5 år fra innløsningstidspunktet. 
• Kan løses inn etter minst 3 år og maksimalt 10 år.



Opsjoner og oppstartsbedrifter

• Fra 1. januar 2018 ble det innført en gunstig ordning for beskatning av 
opsjoner i arbeidsforhold for små oppstartsselskap. Ordningen 
innebærer en utsettelse av både skattlegging og arbeidsgiveravgift, etter 
hovedregelen frem til aksjene som opsjonen knytter seg til, realiseres, jf. 
sktl. § 5-14 (4). Tidsbegrensingen for innløsning er etter minst tre år og 
maksimalt 10 år.



Aksjeinnskudd i oppstartsselskap

• Sktl. § 6-53
• Personlig skattyter kan få fradrag i alminnelig inntekt med inntil kr 1 

million årlig for aksjeinnskudd i oppstartsselskap. 
• Fradragsretten gjelder i tillegg til at aksjeinnskuddet på vanlig måte kan 

tas med som en del av inngangsverdien på de aksjene det investeres i
• Aksjeinnskuddet må utgjøre minst kr 30 000 for å gi rett til fradrag. Et 

selskap kan årlig motta maksimalt kr 5 mill i innskudd som gir rett til 
fradrag.
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Rapporteringsordning for tildelte opsjoner i små 
oppstartsbedrifter
• Gjeldende rett:
• Skatteetaten får først informasjon om bruken av opsjonsordningen 

gjennom aksjonærregisteret når opsjonen innløses.
• Arbeidsgiver skal først beregne og innrapportere størrelsen på 

lønnsbeskatningen når opsjonsfordelen skal beskattes.
• Derfor ble det sendt på høring et forslag om opplysningsplikt ved 

tildeling av opsjoner i arbeidsforhold i små oppstartsselskap, med 
tilhørende forslag til en enkel rapporteringsløsning i 2020.



Rapporteringsordning for tildelte opsjoner i små 
oppstartsbedrifter
• Forslaget:
• Rapporteringen skal skje senest innen 1. februar året etter at opsjonene 

ble tildelt og at det ved første rapportering gis opplysninger om alle 
opsjoner tildelt under ordningen fra 2018

• Foreslås hjemlet i skatteforvaltningsloven § 7-10 første ledd litra h.



Avvikling av 350-
kronersgrensen



Import av varer til en verdi av under 350 kroner

• 2017: 18,44 mrd.



NÆRSTÅENDEOMRÅDET
Forholdet mellom selskapet og personlig aksjonær



Nærståendeområdet

• Kjøp, bruk og salg mellom selskap og personlig aksjonær
• Markedsmessige vilkår.  Hvis ikke

• Uttaksbeskatning, jf. sktl. § 5-2, evt. supplert med § 13-1 og Rt. 2003 side 536 (Storhaugen 
Invest)  

• Nekte fradrag for mva, jf. mval. 2-1 (ikke avgiftspliktig virksomhet) 
• Nekte fradrag for skatt, jf. sktl. § 6-1 

• Lån
• Ny kreditt eller sikkerhetsstillelse til aksjonær, beløpet anses uansett som utbytte 

hos personlig aksjonær, jf. sktl. § 10-4 (4) 
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Nærståendeområdet forts.

Sktl. § 5-2:
(1) Som skattepliktig inntekt anses fordel ved uttak til egen bruk og 

gaveoverføring – herunder også fra aksjeselskap og 
allmennaksjeselskap – av formuesgjenstand, vare eller tjeneste. (…) 
Fordelen settes til det beløpet som ville ha blitt regnet som 
skattepliktig inntekt ved en gjennomføring av transaksjonen til 
omsetningsverdi, jf. kapittel 9.

- Hovedregel – markedspris
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• Sktl. § 13-1
(1) Det kan foretas fastsettelse ved skjønn hvis skattyters formue eller 

inntekt er redusert på grunn av direkte eller indirekte 
interessefellesskap med annen person, selskap eller innretning.

(2) (…)
(3) Ved skjønnet skal formue eller inntekt fastsettes som om 

interessefellesskap ikke hadde foreligget.
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HR-2014-1293-A Elysee

Dato 2014-06-18
Publisert HR-2014-1293-A

Et norsk selskap hadde kjøpt en leilighet i Spania. Skatteetaten anså 
leiligheten for anskaffet for den indirekte eneaksjonærens private bruk. 
Selskapet ble uttaksbeskattet i henhold til skatteloven § 5-2 jf. § 13-1, og 
aksjonæren ble utbyttebeskattet for vederlagsfri overføring fra selskapet 
tilsvarende den verdi selskapet ble uttaksbeskattet for, jf. skatteloven § 10-
11. 
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HR-2014-1293-A Elysee forts.

Som begrunnelse for hvorfor uttaksbeskatning skulle skje ble det vist til at  
leiligheten faktisk og rettslig hadde vært til disposisjon for aksjonæren hele 
året i hele perioden, og at selskapets utgifter til leiligheten oversteg den 
leie han hadde betalt, med et betydelig beløp. Mulighetene for 
salgsgevinst som følge av fremtidig verdistigning var ikke tilstrekkelig til å 
gjøre transaksjonen til en normal forretningsmessig disposisjon. 
Aksjonærens private interesser hadde vært motiverende for transaksjonen 
samlet sett. 
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Nærståendeområdet forts.

• Dersom skatteetaten ikke kan bevise privat bruk i tilstrekkelig omfang

• Mer til det mindre (nedsubsumerer) til virksomhetsvurdering
• Dvs. nekter fradrag, i stedet for uttaksbeskatning.

• Eks
• Borgarting lagmannsrett i LB-2017-9933 (Brewa) – utleie av båt - ikke virksomhet.
• Agder lagmannsrett i LA-2015-152461 (Stall Bergan) –profesjonelt hestehold -

virksomhet.
• HR-2020-1777-A (Ang-dommen)

Advokatfirmaet Strandenæs MNA 145



HR-2020-1777-A (Ang-dommen)

Dato 2020-09-14
Stikkord Skatterett. Merverdiavgift. Næringsvirksomhet. 
Etterberegning av merverdiavgift.
Et selskap som blant annet skulle drive med utleie av båter, kjøpte en båt i 
2007, solgte denne og kjøpte en ny båt i 2010. Skattekontoret tilbakeførte 
fradragsført inngående merverdiavgift knyttet til kjøp og drift av den nye 
båten, begrunnet med at båten ikke inngikk i næring, idet denne delen av 
virksomheten ikke var egnet til å gå med overskudd. Spørsmålet for 
Høyesterett var hvilket tidspunkt som skulle legges til grunn ved 
vurderingen av hvorvidt virksomheten var egnet til å gi overskudd. 
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HR-2020-1777-A (Ang-dommen)

Høyesterett kom som de tidligere instanser til at anskaffelsestidspunktet 
for den nye båten i 2010, ikke tidspunktet for oppstart av virksomheten i 
2007, måtte legges til grunn ved denne vurderingen. Likhet til skatteretten 
og merverdiavgiftslovens system tilsa denne løsningen som heller ikke var 
ikke i strid med avgjørende reelle hensyn. 
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Nærståendeområdet – subjektive forhold

• Ikke overprøve forretningsskjønnet, jf. blant annet HR-2015-1947-A 
(Salmar).

• Men Rt. 1985-319 (Ringnes):
• «virksomheten objektivt sett må være egnet til å gi overskudd, om ikke i det år 

likningen gjelder, så iallfall på noe lengre sikt»

• Må se hen til hva disposisjonen gjelder. Eneste levevei i HR-1995-111-A 
(Kiønig) vs. investeringer hvor private interesser er mer fremtredende 
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Endringer i Statsbudsjettet?

• Ved vedtakelsen av revidert nasjonalt budsjett, om avklaringer knyttet til 
§ 13-2, (Innst. 361 L (2019-2020)) uttalte mindretallet:

• Forslag 1 (Ap, Sp, SV, MDG og R)
«Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget på egnet 
måte med en vurdering av om norske skatteregler og norsk 
skattepraksis i tilstrekkelig grad sikrer skillet mellom private formål 
og forretningsmessige formål og hindrer at bedriftsmidler brukes til 
private formål uten at de først utbytteskattlegges eller skattlegges 
på annen egnet måte.»
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Endringer i statsbudsjettet 

• Forslag 2 (Ap, Sp og MDG)

«Stortinget ber regjeringen så snart som mulig og senest innen 
utgangen av 2020 i forskrifts form fastsette bestemmelser som gjør 
det tydelig at omgåelsesregelen (skatteloven § 13-2) kommer til 
anvendelse når midler som ikke er blitt gjenstand for 
utbytteskattlegging, ellers ville kunne benyttes til private formål.»
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TO NYE BESTEMMELSER I 
KAPITTEL 13 I SKATTELOVEN I 2020

Forholdet mellom selskapet og personlig aksjonær



Skatteloven § 13-2 Omgåelse

(1) Ved omgåelse kan skattlegging gjennomføres etter denne paragraf.

(2) En omgåelse foreligger når det er foretatt en disposisjon eller flere 
sammenhengende disposisjoner som
a) tilsier at hovedformålet var å oppnå en skattefordel, og
b) etter en totalvurdering ikke kan legges til grunn for beskatningen, jf. 
tredje ledd.
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Skatteloven 13-2 Omgåelse

(3) Ved totalvurderingen skal det blant annet legges vekt på følgende: 
a) forretningsmessig egenverdi og andre virkninger av disposisjonen enn 
skattefordeler i Norge eller i utlandet,
b) skattefordelens størrelse og graden av skatteformål,
c) om disposisjonen er en uhensiktsmessig vei frem til det økonomiske formål 
med disposisjonen,
d) om samme resultat kunne vært oppnådd på en måte som ikke rammes av 
denne paragraf,
e) de aktuelle skattereglenes rettstekniske utforming, herunder om en regel er 
skarpt avgrenset tidsmessig, kvantitativt eller på annen måte,
f) om skatteregler er utnyttet i strid med sitt formål eller grunnleggende 
skatterettslige hensyn. 
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Skatteloven 13-2 Omgåelse

• (4) Skattlegging etter denne paragraf skal finne sted som om disposisjonen 
eller disposisjonene var gjennomført på en måte som reflekterer det 
økonomiske innholdet.
• (5) Hvis skattlegging på grunnlag av disposisjonens økonomiske innhold ikke lar 

seg gjennomføre, kan skattlegging skje ved analogisk anvendelse av aktuelle 
skatteregler som er ufordelaktige for skattyteren, eller ved innskrenkende 
tolkning av aktuelle skatteregler som er fordelaktige for skattyteren. 
• (6) Skattlegging etter fjerde og femte ledd gjennomføres bare så langt det er 

nødvendig for å hindre at det oppnås en slik skattefordel som omtalt i annet 
ledd.
• (7) Denne paragraf får også anvendelse for trygdeavgift, arbeidsgiveravgift og 

finansskatt.
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Tidligere ulovfestet gjennomskjæring

Rt. 2012 side 1888 (Dyvi) avsnitt 37:
"Gjennomskjæringsregelen - som er utviklet i rettspraksis og teori - består 
av et grunnvilkår og en totalvurdering. Grunnvilkåret er at det 
hovedsakelige formål med disposisjonen må ha vært å spare skatt. Dette 
er et nødvendig, men ikke tilstrekkelig vilkår for gjennomskjæring. For at 
gjennomskjæring skal kunne foretas, kreves i tillegg at det ut fra en 
totalvurdering av disposisjonens virkninger (herunder dens 
forretningsmessige egenverdi), skattyters formål med disposisjonen og 
omstendighetene for øvrig fremstår som stridende mot skattereglenes 
formål å legge disposisjonen til grunn for beskatningen, se Rt. 2008 side 
1537 - ConocoPhillips-dommen - avsnitt 41 med henvisninger til tidligere 
rettspraksis."
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Hva med fisjons-/fusjonstilfellene?

Rt. 2014 side 227 (ConocoPhillips III):
En kontorbygning som et oljeselskap leiet av et heleid eiendomsselskap, 
ble besluttet solgt. Først ble de øvrige aktiva i eiendomsselskapet 
utfisjonert, deretter ble eiendomsselskapet som deretter hadde 
kontorbygningen som eneste eiendel solgt. Høyesterett kom til at 
gevinsten ved salget av eiendommen ikke kunne skattlegges med hjemmel 
i den ulovfestede gjennomskjæringsregelen. Selv om skattebesparelse var 
den viktigste motivasjonen for valget av løsningen med fisjon og aksjesalg, 
stred transaksjonen ikke mot formålet bak fritaksreglene i skatteloven § 2-
38 og § 11-4.
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Får anvendelse i de fleste tilfelle?

I Prop. 107 LS (2019-2020) pkt. 20 gir FIN uttrykk for at omgåelsesregelen 
skal anvendes på vanlig måte hvor det er annet enn fast eiendom som 
fisjoneres ut, men stortingsflertallet la til grunn at den nevnte praksisen 
også måtte videreføres ved utfisjonering av annet enn fast eiendom. 
Se Innst. 361 L (2019-2020) pkt. 20. Skattedirektoratet har videreført 
denne praksisen i BFU 5/2020 og BFU 8/2020.
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Eks: konsernfusjon
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Eiendom AS
(Overdragende 

selskap)

«Nye» Eiendom AS
(overtakende 

selskap)

Holding AS

Fusjon

vederlagsaksjer

Fusjonsfordring



Fordeler med eierskap gjennom holding selskap

• Realisasjon av datterselskap
• Gevinst ved salg av aksjer er skattefritt i morselskapet, jf. sktl. § 2-38 (2) litra a

• Utbytte fra datter
• 3 % av utbyttet skattlegges i mor, jf. sktl. § 2-38 (6) litra a. Dvs. ca. 0,7 %

• Beskatning på utdelinger fra holding til personlig aksjonær er lik 
utdelinger uten holding, jf. sktl. § 10-11. Dvs. ca. 31,7 % ut over 
skjermingsfradrag.  
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Omgåelse

• BFUer om lovfestet omgåelse
• BFU 4/2020
• Fisjon, fusjon og spørsmål om lovfestet omgåelse. Far i holdingposisjon

• BFU 5/2020
• Omdanning, omorganisering og etterfølgende salg av eiendomsselskap.

• BFU 8/2020
• Fisjon, påfølgende aksjesalg av driftsselskap

• BFU 7/2020
• Restrukturering etter skatteloven kapittel 11 for å selge eller lisensiere visse 

immaterielle eiendeler
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Skatteloven § 13-2 Omgåelse

• Områder vi tenker § 13-2 vil anvendes?
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Skatteloven § 13-3 Bortfall eller oppgjør av generelle 
skatteposisjoner ved skattemotiverte transaksjoner

Denne paragraf gjelder selskap eller sammenslutning som nevnt i § 2-
2 første og annet ledd, og som har skatteposisjon uten tilknytning til 
eiendel eller gjeldspost. Dette omfatter blant annet skatteposisjoner som 
underskudd, tom positiv saldo og saldo på gevinst- og tapskonto. Når slikt 
selskap mv. er part i omorganisering etter kapittel 11 eller får endret 
eierforhold som følge av slik omorganisering eller annen transaksjon, og 
det er sannsynlig at utnyttelse av den generelle skatteposisjonen er det 
overveiende motiv for transaksjonen, skal skatteposisjonen
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Skatteloven § 13-3 Bortfall eller oppgjør av generelle 
skatteposisjoner ved skattemotiverte transaksjoner

a) falle bort dersom den representerer en skattefordel, eller
b) inntektsføres uten rett til avregning mot underskudd dersom den 
representerer en skatteforpliktelse. Inntektsføringen kan heller ikke danne 
grunnlag for konsernbidrag.
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NY LIGNINGSFORVALTNINGSRETT



Forslag om å redusere domstolskontrollen 

• Kun saker som er påklaget til skatteklagenemda 
• Kortere frist til søksmål 
• Begrenset tema 

• Følger opp «Rickard Norland» HR 2012 
• Skjønn kan ikke overprøves

• Ikke med i dette budsjettet – heldigvis 



SKATTEREGLER OG PANDEMIEN 



DEN STORE DISKUSJONEN
Hvor er middelklassen?





Ikke bevegelse i Arveavgiften

• Det politiske bildet 
• Boer fra 2014 
• Endringer?





Takk for oss!

Web: www.strandenas.no
Følg oss på Facebook? Advokatfirmaet Strandenæs AS

http://www.strandenas.no/

