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Brexit og skattemessige 

virkninger for selskaper  
Den 28. oktober godtok EU-landene brexit-utsettelse fra 31. oktober til 31. januar, etter at 

Boris Johnsens ønske om å få brexit-avtaleverket unnagjort før 31. oktober ble nedstemt. EU-

president Donald Tusk har advart Storbritannia om at utsettelsen kan bli den siste.1  

Brexit vil medføre store konsekvenser for næringsbeskatningen av grenseoverskridende aktivitet mellom 

Norge og Storbritannia. Dette er fordi aktivitetene ikke lenger vil være beskyttet av EØS-avtalen. Norge 

er gjennom EØS-avtalen bundet til prinsippet om de fire friheter (fri flyt av personer, tjenester, kapital og 

varer), hvilket innebærer at Norge må likebehandle grenseoverskridende aktiviteter mellom Norge og 

EØS-stater med rene nasjonale aktiviteter.  

Prinsippet gjelder selv om Norge ikke er bundet til å implementere EUs sekundærlovgivning på skatte- og 

avgiftsområdet. Som følge av dette finnes det mange fordelaktige regler ved investeringer i EØS, som 

ikke gjelder for tredjestater. En britisk uttreden fra EU vil medføre at Storbritannia vil regnes som en 

tredjestat. Dette vil være tilfellet uavhengig av om Storbritannia forlater EU med eller uten avtale. I 

denne artikkelen går vi gjennom skattemessige virkninger av dette. 

Dersom det oppnås enighet om en utmeldingsavtale mellom Storbritannia og EU («deal»), vil det 

imidlertid innebære at dagens skatteregler fortsetter å gjelde til og med 31. desember 2020 (eller senere 

tidspunkt partene måtte bli enige om). Dette i motsetning til en «no deal-»-situasjon, der de norske 

skattereglene som gjelder for EU/EØS-stater i prinsippet skal opphøre for Storbritannia med umiddelbar 

virkning. Videre er det mer usikkert hva slags samarbeid EU og Storbritannia vil ha i fremtiden. En «no 

deal-»-situasjon vil derfor kunne få betydelige konsekvenser for Norge, ettersom forholdet til 

Storbritannia i stor grad reguleres av EØS-avtalen og avtaler Norge har med EU. Norge har derfor 

allerede varslet at de vil gjøre tiltak for å ivareta forholdet til Storbritannia.2 Til nå har det blant annet 

blitt undertegnet en avtale om fortsatt beskyttelse av borgerrettigheter etter en britisk uttreden, som vil 

gjelde for fysiske personer som allerede har benyttet bevegelsesfriheten på tidspunktet for brexit.  

 

Spørsmål om hva brexit fører med seg? Kontakt oss:  

  
 

 
 
 

 

 

 

Wensing Li       Lene Bergersen 

Advokat      Advokatfullmektig 

+ 47 458 88 150     +47 482 24 677 

wensli@DELOITTE.no      lebergersen@deloitte.no 

                                                

1 NRK: Brexit. Tilgjengelig fra: https://www.nrk.no/nyheter/brexit-1.11773474 (Hentet: 10. desember 2019)  
2 Regjeringen: Norske forberedelser til Brexit (2019) Tilgjengelig fra: 
https://www.regjeringen.no/no/tema/europapolitikk/brexit_forberedelser/id2645433/ (Hentet: 11. desember 2019)  

mailto:wensli@DELOITTE.no
mailto:lebergersen@deloitte.no
https://www.nrk.no/nyheter/brexit-1.11773474
https://www.regjeringen.no/no/tema/europapolitikk/brexit_forberedelser/id2645433/
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Selskapsbeskatning ved 
«deal» og «no deal» 

Skatteetaten fastslår at endringene i skattleggingen 

som følge av britisk uttreden i stor grad kan skje 

automatisk, ved at grenseoverskridende aktiviteter 

omfattet av de fire friheter mellom Norge og 

Storbritannia ikke lengre kvalifiserer for 

anvendelsen av EØS-rettslige skatteregler.3 Dette 

gjelder i en «no deal»-situasjon. Ved en «deal»-

situasjon vil dagens skatteregler gjelde i en 

overgangsperiode frem til et senere tidspunkt 

partene blir enige om. Nedenfor følger en 

gjennomgang av de viktigste endringene brexit vil 

medføre for selskapsbeskatningen. 

 

1 Fritaksmetoden 

1.1 Norske selskaper med investeringer i 

Storbritannia 

 

Norske aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper 

m.fl. er i stor grad fritatt for skatt på aksjeutbytte 

og gevinst ved realisasjon av aksjer, andeler og 

finansielle instrumenter som har aksjer og andeler 

som faller innunder fritaksmetoden som 

underliggende objekt jf. skatteloven § 2-38. 

Tilsvarende tap er ikke fradragsberettiget. 

Fritaksmetoden gjelder tilsvarende for investeringer 

i selskap hjemmehørende i EØS, forutsatt at dette 

selskapet tilsvarer norske selskaper som faller 

innunder fritaksmetoden. Dette gjelder også for 

selskap i lavskatteland innenfor EØS så lenge 

selskapet er reelt etablert og driver reell økonomisk 

aktivitet i EØS-staten. 

 

Ved en britisk uttreden vil investeringer i 

Storbritannia regnes som investeringer i en 

tredjestat. Følgelig vil det gjelde andre regler for 

anvendelse av fritaksmetoden enn innenfor EØS. 

For det første, gjelder ikke fritaksmetoden for 

investeringer i lavskatteland utenfor EØS. Det vil si 

at aksjeutbytte og eventuell gevinst i 

utgangspunktet beskattes med 22 prosent i Norge. 

For det andre, begrenses fritaksmetoden for 

                                                

3 Skatteetaten: Brexit – skatte- og avgiftsmessige 
virkninger (2019) Tilgjengelig fra: 
https://www.skatteetaten.no/presse/nyhetsrommet/brexi
t/ (Hentet: 10. desember 2019)   
4 B.H Grandal: Markedskommentarer – Brexit i 
Statsbudsjettet (2019) Tilgjengelig fra: 

investeringer i normalskatteland utenfor EØS 

gjennom krav til eierprosent og eiertid jf. 

Skatteloven § 2-38 tredje ledd bokstav a til h. For 

aksjeutbytte er det eksempelvis et krav om at 

skattyteren sammenhengende i to år må eie minst 

10 prosent av kapitalen og ha minst 10 prosent av 

stemmene som kan avgis på generalforsamlingen jf. 

bokstav d. Utbytte omfattet av fritaksmetoden og 

som utdeles til mottaker innenfor samme 

skattekonsern er 100 prosent fritatt. Unntak fra 3 

prosentbeskatning for skattekonsern (over 90 

prosent eierandel) gjelder også for utbytte mottatt 

fra selskap hjemmehørende innenfor EØS og 

utbytte til et slikt selskap. 3 prosent av utbytte 

mottatt fra et heleid datterselskap i Storbritannia 

som under visse vilkår er kvalifisert for 

fritaksmetoden, vil dermed være skattepliktig. 

 

 

 

Storbritannia vil anses som et lavskatteland dersom 

den alminnelige reelle inntektsskatten på selskapets 

samlede overskudd utgjør mindre enn to tredjedeler 

av den skatten selskapet skulle hatt dersom det 

hadde vært hjemmehørende i Norge. Det 

avgjørende er om den effektive beskatningen av 

selskapet i utlandet er lavere enn 2/3-deler av hva 

skatten i Norge ville ha vært for et tilsvarende 

selskap. Utgangspunktet er den nominelle 

skattesatsen, og 2/3 av 22 prosent er 14,7 prosent. 

Storbritannia har en alminnelig skattesats på 19 

prosent, som tilsier at landet normalt ikke vil regnes 

som et lavskatteland. Det er imidlertid spekulert i at 

britene vil måtte redusere selskapsskattenivået 

betydelig på grunn av brexit.4 Allerede fra 1. april 

2020 vil selskapsskatten reduseres til 18 prosent.5 

https://finansavisen.no/nyheter/markedskommentarer/2
019/10/12/7460424/brexit-i-statsbudsjettet-2020 
(hentet 11. desember 2019)  
5 GOV.UK: Guidance – Rates and allowances: Corporation 
tax (2019) Tilgjengelig fra:  
https://www.gov.uk/government/publications/rates-and-

https://www.skatteetaten.no/presse/nyhetsrommet/brexit/
https://www.skatteetaten.no/presse/nyhetsrommet/brexit/
https://finansavisen.no/nyheter/markedskommentarer/2019/10/12/7460424/brexit-i-statsbudsjettet-2020
https://finansavisen.no/nyheter/markedskommentarer/2019/10/12/7460424/brexit-i-statsbudsjettet-2020
https://www.gov.uk/government/publications/rates-and-allowances-corporation-tax/rates-and-allowances-corporation-tax
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Det gjenstår likevel å se om selskapsskatten vil 

reduseres ytterligere i fremtiden, og at 

fritaksmetoden som følge av dette vil nektes for 

investeringer i Storbritannia. 

 

1.2 Britiske selskaper med investeringer i 

Norge 

 

Som utgangspunkt skal norske selskaper som deler 

ut utbytte til utenlandske aksjonærer trekke 25 

prosent kildeskatt jf. skatteloven § 10-13. Utbyttet 

kan imidlertid være fritatt etter fritaksmetoden 

dersom aksjonæren er hjemmehørende innenfor 

EØS, eller kvalifisere for redusert skattesats etter 

skatteavtale. En britisk uttreden fra EU vil derfor 

medføre at en britisk aksjonær ikke lengre vil være 

fritatt for kildeskatt etter fritaksmetoden. 

I skatteavtalen mellom Norge og Storbritannia er 

kildeskattesatsen på utbytte i alle tilfeller redusert 

til 15 prosent. Satsen kan likevel reduseres til null, 

dersom et britisk selskap direkte eller indirekte eier 

minst 10 prosent av kapitalen i det norske 

selskapet. 

 

2 NOKUS-beskatning 

NOKUS-reglene i skatteloven § 10-60 følgende, 

medfører at norske deltakere i et norsk-kontrollert 

utenlandsk selskap hjemmehørende i lavskatteland 

løpende beskattes i Norge for en forholdsmessig 

andel av selskapets overskudd. Det tas ikke hensyn 

til om det faktisk utdeles utbytte fra NOKUS-

selskapet. NOKUS-reglene får imidlertid ikke 

anvendelse dersom selskapet er reelt etablert og 

driver reell økonomisk aktivitet i en EØS-stat. Dette 

tilsier at NOKUS-reglene vil kunne bli anvendelige 

for et britisk selskap ved brexit, dersom 

Storbritannia regnes som et lavskatteland. Siden 

Storbritannia er et skatteavtaleland vil NOKUS-

beskatning begrenses til de tilfeller der selskapets 

inntekt er hovedsakelig av passiv karakter. 

Som nevnt ovenfor vil Storbritannia imidlertid 

normalt anses for å være et normalskatteland, 

ettersom den alminnelige skattesatsen er 19 

prosent (og vedtatt å være 18 prosent for året som 

starter 1. april 2020). Det antas derfor at NOKUS-

reglene bare vil komme til anvendelse i særlige 

tilfeller for norsk-kontrollerte britiske selskaper.6 

 

                                                

allowances-corporation-tax/rates-and-allowances-
corporation-tax (hentet 10. desember 2019)  

3 Exit-beskatning og oppgjør av saldo 

Ved utflytting av selskap eller eiendeler fra Norge, 

kan utflyttingsskatt etter skatteloven §§ 9-14 og 

10-71 være relevant. Skatteloven § 9-14 gjelder 

utflytting av eiendeler fra Norge, mens Skatteloven 

§ 10-71 gjelder utflytting av selskaper fra Norge. 

Eiendeler som fysiske driftsmidler, varelager og 

immaterielle eiendeler vil som utgangspunkt anses 

realisert dagen før utflytting fra Norge og utløse 

gevinstbeskatning jf. skatteloven § 9-14. Tap er 

imidlertid bare fradragsberettiget dersom 

eiendelene flyttes til en annen EØS-stat. Videre kan 

bare selskap hjemmehørende i en EØS-stat kreve 

utsatt betaling av utflyttingsskatt etter 

bestemmelsen. Utsettelse vil derfor ikke være 

tilgjengelig ved utflytting til Storbritannia. 

Etter skatteloven § 10-71, som gjelder utflytting av 

selskaper fra Norge, vil selskapet anses for å 

realisere eiendelene sine dagen før utflytting, og 

derfor utløse gevinstbeskatning. Bestemmelsen 

gjelder likevel kun ved flytting til land utenfor EØS 

og lavskatteland innenfor EØS, dersom selskapet 

ikke er reelt etablert og driver reell økonomisk 

aktivitet der. En britisk uttreden fra EU vil dermed 

medføre at skatteloven § 10-71 kommer til 

anvendelse ved utflytting til Storbritannia.  

Ved opphør av skatteplikt til Norge etter 

skatteloven, vil § 14-48 komme til anvendelse. 

Regelen bestemmer hvordan skatteposisjonene, 

f.eks. gevinstsaldo på gevinst- og tapskonto, skal 

gjøres opp når skatteplikten opphører. Skattyter 

som flytter til en annen EØS-stat kan utsette 

oppgjøret av skatteforpliktelsen og beskattes som 

om vedkommende fremdeles var skattepliktig til 

Norge.  

Dette gjelder ikke dersom skattyter flytter til land 

utenfor EØS. Det samme gjelder skattytere som har 

flyttet til Storbritannia, disse må gjøre opp saldoen 

dersom Storbritannia nå trer ut av EU. 

 

4 Fusjon/fisjon over landegrensene 

Reglene om skattefri fisjon og fusjon over 

landegrensene med EØS-selskaper jf. skatteloven § 

11-11 vil ikke lenger gjelde ved brexit. Et alternativ 

6 Note 3  

https://www.gov.uk/government/publications/rates-and-allowances-corporation-tax/rates-and-allowances-corporation-tax
https://www.gov.uk/government/publications/rates-and-allowances-corporation-tax/rates-and-allowances-corporation-tax
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vil imidlertid være å benytte reglene om aksjebytte 

i bestemmelsen.7 

 

5 Konsernbidrag 

Som utgangspunkt kan det etter skatteloven § 10-

4 bare avgis konsernbidrag mellom norske 

selskaper innenfor samme skattekonsern (eierandel 

på mer enn 90 prosent). For å ikke komme i strid 

med EØS-retten er det likevel under visse vilkår 

mulig å avgi/motta konsernbidrag mellom selskaper 

hjemmehørende i et EØS-land, jf. bestemmelsens 

annet ledd. Brexit vil dermed frata britiske selskaper 

denne muligheten. Ikke-

diskrimineringsbestemmelsen (art. 26) i 

skatteavtalen med Storbritannia tilsier likevel at 

konsernbidrag fra filialer av britiske selskaper i 

Norge til et norsk selskap hjemmehørende i Norge 

fremdeles skal være mulig.8 

 

6 Kreditfradrag 

Som utgangspunkt vil ikke retten til å kreve 

kreditfradrag for skatt betalt i Storbritannia påvirkes 

av brexit. Beregningen av «maksimalt 

kreditfradrag» vil imidlertid bli noe annerledes, 

ettersom Norge har måttet endre 

beregningsreglene som følge av EØS-strid. De nye 

reglene, som er vedtatt for å være i samsvar med 

EØS-avtalen vil ikke lengre gjelde for Storbritannia 

ved brexit. 

For selskaper gjelder dette tilordningen av 

gjeldsrenter mellom Norge og utlandet ved 

beregningen av maksimalt kreditfradrag. 

Hovedregelen er at inntekter og kostnader skal 

tilordnes Norge eller utlandet etter en direkte 

allokeringsmetode, det vil si ut ifra hvor inntekten 

og kostnaden er rettmessig oppebåret eller pådratt 

jf. FSFIN § 16-29-4. For gjeldsrenter er det 

imidlertid, som utgangspunkt, kun anledning til en 

forholdsmessig allokering mellom Norge og utlandet 

basert på hvor nettoinntekten ellers er tilordnet. I 

Seabrokers-dommen (E-7/07) fastslo EFTA-

domstolen at denne allokeringsmetoden var i strid 

med EØS-retten. Dette medførte at det ble inntatt 

en adgang til direkte allokering dersom minst 90 

prosent av rentene knyttet seg direkte til selskapets 

virksomhet i Norge eller i en annen EØS-stat. Det 

kan reises spørsmål ved om dagens FSFIN § 16-29-

4 fremdeles er i strid med EØS-retten, men dette vil 

                                                

7 Per Kirknes m.fl.: Brexit – skattemessige konsekvenser 
(2019) Tilgjengelig fra: 

ikke forfølges ytterligere her. Poenget er at 

adgangen til en direkte allokering av gjeldsrenter 

mellom virksomhet i Norge og Storbritannia vil 

opphøre ved brexit. 

 

7 Rederi 

Den norske rederiskatteordningen jf. skatteloven §§ 

8-11 til 8-20 vil påvirkes av en brexit. 

Rederiskatteordningen gjelder kun for norske aksje- 

og allmennaksjeselskaper. Ordningen gjelder på 

visse vilkår også selskap hjemmehørende i en 

annen EØS-stat. Ved brexit uten avtale vil selskap 

hjemmehørende i Storbritannia i utgangspunktet 

ikke lenger kvalifisere for ordningen. Videre vil skip 

registrert i Storbritannia ikke lengre være EØS-

registrert tonnasje iht. skatteloven § 8-11 åttende 

ledd. Dette vil også gjelde skip registrert på 

Gibraltar, med mindre det inngås en egen avtale. 

Hvorvidt en brexit vil medføre tvungen uttreden 

beror på flaggkrav i det enkelte rederibeskattede 

selskap. Måletidspunktet er 1. juli 2005 eller senere 

inntredenstidspunkt. Har et selskap eksempelvis 

trådt inn i rederiordningen med to skip som seiler 

under britisk flagg, må selskapet ha minst 60 

prosent EØS-flaggandel i de årene der flaggkrav 

gjelder (i inntektsåret 2019 gjelder ikke flaggkrav). 

Ved brexit må dermed selskapet i nevnte eksempel 

tre ut av rederiordningen fra 1. januar i året bruddet 

oppstod. Selskap som er i brudd med flaggkrav har 

imidlertid en to måneders rettefrist etter 

skatteloven § 8-17 tredje ledd.  

Dersom det blir en brexit uten avtale, vil Norge ikke 

ensidig kunne lage en overgangsordning hva gjelder 

rederiskatteordning, ettersom Norge er EØS-rettslig 

forpliktet til ikke å behandle tredjestater på lik linje 

som en EØS-stat. Norge er dermed forpliktet til å 

følge eventuelle retningslinjer fra EU-kommisjonen 

og ESA.   

 

 

https://www.revregn.no/i/2019/5/rr05-2019-b-777 
(hentet 10. desember 2019)  
8 Note 7 

https://www.revregn.no/i/2019/5/rr05-2019-b-777
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