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- Eks:  konsernunntaket i aksjeloven § 8-7 

- Begrensninger i adgangen til å yte lån eller stille sikkerhet til fordel for aksjonær og 

andre, jf første og annet ledd. 

- Begrensningene i første og annet ledd gjelder ikke «kreditt eller sikkerhet til fordel for 

morselskapet eller annet selskap i samme konsern, jf tredje ledd nr 2 

- Tidligere bare norske konserner, og EØS-konserner forutsatt at «morselskap som hører 

hjemme i en stat som er part i EØS-avtalen, og som er undergitt lovgivning som tilsvarer 

eller er strengere enn reglene i §§ 8-7 til 8-9, og til fordel for datterselskap av et slikt 

morselskap hvis datterselskapet er undergitt slik lovgivning og hører hjemme i en stat 

som er part i EØS-avtalen» 

- Nå: utenlandske konserner i hovedsak likestilt med norske, jf § 8-7 tredje ledd nr 3: 

- «kreditt eller sikkerhet til fordel for en juridisk person som har slik bestemmende 

innflytelse som nevnt i § 1-3 over selskapet, eller til fordel for datterselskap av en slik 

juridisk person, forutsatt at kreditten eller sikkerhetsstillelsen skal tjene 

foretaksgruppens økonomiske interesser». 
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EØS – ikke bare direktivene, men også hoveddelen relevant 

https://lovdata.no/pro/#reference/lov/1997-06-13-44/%C2%A71-3
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/1997-06-13-44/%C2%A71-3
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/1997-06-13-44/%C2%A71-3
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/1997-06-13-44/%C2%A71-3
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/1997-06-13-44/%C2%A71-3
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- F eks skatt 

- Norsk fusjon/fisjon 

• Skatteloven § 11-2 (fusjon) og § 11-4 (fisjon) 

• § 11-2.Skattefri fusjon av aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper m.v. 

• (1) To eller flere aksjeselskaper eller allmennaksjeselskaper kan fusjoneres uten skattlegging av selskapene og 

aksjonærene når fusjonen skjer etter kapittel 13 i aksjeloven1 eller kapittel 13 i allmennaksjeloven.2 Skattefritaket 

omfatter likevel ikke fusjon i konsern etter nevnte lovers § 13-2 annet ledd der vederlaget er aksjer i annet 

datterselskap.3 

- Fusjon/fisjon over landegrensene 

• Skatteloven § 9-14 

• § 9-14. Skatteplikt for gevinst på eiendeler mv. som tas ut av norsk beskatningsområde 

• (1) Gevinst på eiendel eller forpliktelse som nevnt i tredje ledd, og som tas ut av norsk beskatningsområde, er 

skattepliktig som om eiendelen eller forpliktelsen var realisert siste dag før dette tidspunktet. Skatteplikt etter 

dette ledd omfatter ikke gevinst ved overføringer som innebærer realisasjon eller uttak til egen bruk eller 

gaveoverføring som medfører skatteplikt etter § 5-2. Skatteplikt etter dette ledd omfatter heller ikke gevinst 

knyttet til forpliktelser som blir realisert ved oppfyllelse, ettergivelse, overføring mv.  
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EØS – harmoniseringseffekten dempes noe av andre regler 
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- Stiftelsesteorien 

- Hovedseteteorien 

- Utflytting 

- Rettspraksis: TOSLO-2010-147861 Arcade Drilling 

• Norsk selskap hadde flyttet det meste av virksomheten til England. Spørsmål om selskapet skatte- og 

selskapsrettslig hadde opphørt å være norsk. 

- Konsekvenser av utflytting 
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Hvor hører et selskap hjemme? 
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- Selskapsstatuttet 
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…og hva betyr det? 
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- Centros og konsekvensene 

- Lovgivningsmessige «mottiltak» 

• Senkning av minste tillatte aksjekapitalen 

• Fritak for revisjonsplikt 

 

6 

NUF  



#2769183 7 

Registrerte foretak i Foretaksregisteret 31.12.15 

Nyregistrerte føretak og bestand pr. 31.12.

Organisasjonsform
Nyregistrerte 

føretak i 2014

Bestand pr. 

31.12.2014

Nyregistrerte 

føretak i 2015

Bestand pr. 

31.12.2015

Aksjeselskap 25 885              264 457            26 706              277 748            

Allmennaksjeselskap 3                       238                   3                       227                   

Ansvarleg selskap med uavgrensa ansvar 164                   15 474              148                   14 966              

Ansvarleg selskap med delt ansvar 705                   19 554              684                   19 186              

Selskap med avgrensa ansvar 2                       378                   -                   350                   

Bustadbyggjelag -                   56                     -                   53                     

Burettslag 91                     8 388                113                   8 468                

Enkeltpersonføretak 4 990                127 687            4 888                126 022            

Eigarseksjonssameige 631                   6 453                599                   7 048                

Europeisk selskap (ny 2010) -                   4                       -                   4                       

Europeisk økonomisk føretaksgruppe -                   -                   -                   -                   

Fylkeskommunalt føretak 1                       11                     -                   10                     

Foreining/lag/innretning 27                     917                   25                     916                   

Gjensidig forsikringselskap 1                       44                     3                       47                     

Interkommunalt selskap 11                     260                   5                       261                   

Kommunalt føretak 11                     219                   10                     218                   

Kommandittselskap 5                       575                   10                     522                   

Norskregistrert utanlandsk føretak 1 083                10 460              1 077                9 150                

Pensjonskasse 6                       83                     1                       83                     

Partreiarlag 4                       307                   4                       287                   

Samvirkeføretak 487                   4 612                375                   4 914                

Statsføretak -                   8                       -                   8                       

Sparebank -                   103                   -                   102                   

Stifting 17                     871                   11                     863                   

Anna føretak iflg. særskild lov 4                       62                     3                       57                     

Totalt 34 128 461 221 34 665 471 510

Som vanleg er det flest nyregistreringar av 'Aksjeselskap' og 'Enkeltpersonføretak' også i 
2015.
Totalt var det 1,6 prosent (537 stk) fleire nyregistreringar i 2015 enn i 2014.

Bestanden totalt har auka med 2,2 prosent (10 289 stk) i 2015 samamlikna med 2014. 

Talet på  'Norskregistrerte utanlandske føretak'  fortset å bli redusert.  I 2015 blei bestanden 
redusert med 12,5 prosent (1 310 stk) samanlikna med 2014.
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