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Reglene om utflyttingsskatt for selskaper og for eiendeler og forpliktelser var i støpeskjeen da 

arbeidet med boken ble avsluttet. Det følgende er en kortfattet oppdatering. Dette antas å kunne ha 

interesse selv om bokens kap. 27 ikke inngår i lærestoffet.  

Reglene som er beskrevet i pkt. 27.4.2 med sikte på SE-selskaper, ble utvidet til å gjelde for alle 

aksjeselskaper (og andre selskaper omfattet av sktl. § 2-2, 1. ledd) ved lov 99/2008. Samtidig ble også 

sktl. 10-37, 3. ledd, om skatteplikt også for aksjonærene ved selskapets utflytting, vedtatt (med 

virkning også for SE-selskaper).  

Som antydet i boken s. 323, er det tvilsomt om disse reglene er holdbare etter EØS-avtalen, hvor 

selskapet flytter til et annet EØS-land. ESA tok dette opp i et letter of formal notice i mars 2010 og 

fastholdt i en reasoned opinion i mars 2011 at flere sider ved reglene var i strid med EØS-avtalen. 

Finansdepartementet tok opp spørsmål i sammenheng med reguleringen av grenseoverskridende 

fusjoner og fisjoner i Prop. 78 L (2010-2011). Ved lov 16/2011 ble både sktl. § 10-71 og sktl. § 10-37, 

3. ledd endret slik at bestemmelsene bare gjelder ved flytting til en stat utenfor EØS (eller til et 

lavskatteland innenfor EØS og selskapet ikke anses reelt etablert eller å drive reell økonomisk 

virksomhet der). Den praktiske betydningen av dette er at reglene om utflytting av eiendeler og 

forpliktelser i sktl. § 9-14 får større betydning, noe det også uttrykkelig er gitt uttrykk for i en 

(egentlig overflødig) bestemmelse i sktl. § 10-71 nytt 3. ledd. Ved flytting av selskap til et annet EØS-

land er det nå denne som regulerer utflyttingsskatten (i tillegg til at den også regulerer utflytting av 

enkelteiendeler og -forpliktelser).  – De nye reglene gjelder ikke for utflyttinger til EØS-stater som har 

funnet sted før de nye reglene trådte kraft (hvilket skjedde ”straks”); departementet uttalte 

uttrykkelig (Prop. 78 L 2010-2011) pkt. 10.5.1 s. 37) at de tidligere reglene ikke ble ansett for å være 

strid med EØS-avtalen (det var altså angivelig  ikke ESAs aktivitet som begrunne lovendringen, men at 

det var hensiktsmessig med endringer tilsvarende dem som ble gjennomført for grenseoverskridende 

fusjoner og fisjoner) . Tvister knyttet til tidligere utflyttinger må derfor forutsettes å bli videreført, 

tross lovendringen.  

Forslaget til sktl. § 9-14 er beskrevet i petit bokens pkt. 27.5.4. Bestemmelsen ble vedtatt som 

foreslått. Bestemmelsene om at det ikke kan kreves utsatt skattlegging for gevinst på varer og 

immaterielle eiendeler, er problematiske etter EØS-avtalen. Men ESAs initiativ (som nevnt foran) om 

fattet ikke dette.  

Til pkt. 27.6 om skatteposisjoner. Ved lov 23/2011 ble det vedtatt et nytt 4. ledd i sktl. § 14-48 som 

innebærer at det kan kreves utsettelse med skattleggingen ved flytting av selskap til et annet EØS-

land.  

 


