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Utbytteforbud og koronakrisen
Av Mathilde Fasting, siviløkonom og idéhistoriker i Civita

Koronakrisen viser med tydelighet hvordan inntektsstrømmer i samfunnet henger sammen. Når 
store deler av næringslivet stenges eller opplever et stort omsetningsfall med umiddelbar virkning, 
får det ringvirkninger. Uten inntekter viser regnskapet røde tall på et blunk. 

Utbytte er del av den lange kjeden av pengestrømmer som påvirkes. I dette notatet ser jeg på  
hva utbytte er, hvordan det benyttes og hva som vil skje, dersom det skulle bli forbud mot å ta eller 
dele ut utbytte.

SV, Rødt og MDG har i stortingsinnstilling 200 og 201 L (2019–2020), en del av krisetiltakene  
i forbindelse med koronautbruddet, fremmet mindretallsforslag, der de «ber regjeringen sørge  
for at banker som staten garanterer lån for, ikke betaler ut utbytte inntil kapitalbufferen igjen 
er hevet» og at «selskaper som gis statlig lånegaranti eller statlig obligasjonsfinansiering inntil 
videre ikke skal utbetale utbytter.» Partiene begrunner dette med at «når samfunnet bidrar med 
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krisepakker, blant annet gjennom forslagene om obligasjonsfond, lånegarantier, utsettelse av skatt 
og redusert krav om kapitalbuffer for bankene, må en også kunne forvente at de bedriftene som 
nyter godt av disse ordningene, derunder bankene, ikke betaler ut utbytter til sine eiere samtidig 
som de mottar hjelp fra staten.» De mener, for bankenes del, at «en midlertidig utbyttestans også 
vil bidra til at lånegarantien i størst mulig grad får den ønskede effekt i form av økt kredittgivning.» 
Også Finanstilsynet har oppfordret bankene til å holde tilbake utbytte som følge av at kapital- 
kravene ble redusert, for å sørge for at soliditeten til bankene ikke svekkes. 

Flertallet på Stortinget er imidlertid imot å innføre et generelt utbytteforbud, og «legger til grunn at 
selskaper som benytter seg av statens hjelpetiltak, som for eksempel statlige lånegarantier, statlig 
obligasjonsfinansiering eller likviditetslettelser under lånets løpetid så langt det er mulig unngår 
å hente utbytte fra selskapene ut over det som er nødvendig for å holde virksomhetene i drift. 
Flertallet legger videre til grunn at selskapene viser tilbakeholdenhet og moderasjon når det gjelder 
lønn og bonuser, og understreker at å vise tilbakeholdenhet når det gjelder utbytte og bonuser,  
også gjelder banker og finansinstitusjoner.»

Alle partiene på Stortinget oppfordrer altså til moderasjon og tilbakeholdenhet med utbytter,  
men flertallet vil unngå et forbud. Under forklares det hva utbytter er og hvorfor utbytter i enkelte 
tilfeller kan være nødvendig, selv om man får hjelpetiltak.

Regjeringen la fredag 3. april frem ytterligere forslag  (fase 2) for å dempe de økonomiske virkningene 
av koronakrisen, herunder forslag om en kompensasjonsordning for bedrifter som er spesielt 
rammet. Forslaget skal behandles i Stortinget tirsdag 7. april, og flere partier har varslet at de igjen 
vil fremme forslag om blant annet et utbytteforbud.

Hva er utbytte?
Et utbytte er en betaling til eierne av en bedrift for kapitalen de har investert i bedriften. Det kan 
sammenlignes med en rente man får på et bankinnskudd, men det kan også sammenlignes med 
lønn. Ved direkte eierskap er det i stor grad valgfritt om arbeidende eiere tar ut lønn og/eller 
utbytte fra aksjeselskapet de eier. I andre tilfeller er aksjonærene avhengig av om styret, og i siste 
instans generalforsamlingen, vedtar å betale ut utbytte. Sitter de selv i styret, kan de påvirke den 
beslutningen. Pensjonsfond, banker, børsnoterte selskaper og forsikringsselskaper betaler også 
utbytte til sine aksjonærer. 

For å opprette et aksjeselskap er det et minimumskrav til aksjekapital på 30 000 kroner. Skal selskapet 
ha mer kapital, må aksjonærene enten låne penger i aksjeselskapet eller skyte inn mer egenkapital. 
En som låner ut penger, ofte en bank, vil ha en sikkerhet for pengene, og betalingen for lånet er 
lånerentene. Eiernes betaling for den egenkapitalen de skyter inn, er utbyttet. 

Den norske private næringsstrukturen består av svært mange små og mellomstore bedrifter,  
organisert i aksjeselskaper. Dersom en bedrift går dårlig, slik mange bedrifter gjør i dagens  
koronakrise, er det egenkapitalen som tapes først. Långiverne, eller kreditorene, har gjerne pant/
sikkerhet i lånet. Går bedriften så dårlig at all egenkapital er borte, kan långiverne slå selskapet 

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/nye-okonomiske-tiltak-for-a-dempe-de-okonomiske-virkningene-av-koronavirusutbruddet/id2696548/
https://stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=79330
http://Regjeringen la fredag 3. april frem ytterligere forslag  (fase 2) for å dempe de økonomiske virkningene av koronakrisen, herunder forslag om en kompensasjonsordning for bedrifter som er spesielt rammet. Forslaget skal behandles i Stortinget tirsdag 7. april, og flere partier har varslet at de igjen vil fremme forslag om blant ahttps://www.dagbladet.no/nyheter/dagbladets-kilder-vurderer-utbyttestopp-og-oppsigelsesnekt/72336496nnet et utbytteforbud.
https://www.dagbladet.no/nyheter/dagbladets-kilder-vurderer-utbyttestopp-og-oppsigelsesnekt/72336496
https://www.dagbladet.no/nyheter/dagbladets-kilder-vurderer-utbyttestopp-og-oppsigelsesnekt/72336496
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konkurs og realisere de verdiene som er igjen for å få dekket lånet. Det betyr at det er mer risikofylt 
å skyte inn egenkapital, enn det er å låne penger. Avkastningen, eller utbyttet, er derfor normalt 
høyere enn lånerenten. I en vanskelig situasjon kan aksjonærene bli tvunget til å skyte inn mer 
egenkapital, om de har penger til det, eller de kan forhandle med långiverne sine om refinansiering. 
Får de ikke til noe av dette, går de konkurs.

Hvordan beskattes utbytte?
Utbytte beskattes med en prosentsats som er knyttet til selskapsskatten. For 2020 er selskapsskatten 
22 prosent. Utbytte er skattefritt når det betales ut mellom aksjeselskaper i en konsern- eller holding-
struktur, men den skattlegges når mottakeren er en privatperson. Utbytteskatten for personlige 
aksjonærer, etter fradrag for skjerming, oppjusteres med en faktor på 1,44, slik at den effektive 
skattesatsen blir 31,68 prosent.

Selskapet: 100 x 22 % = 22,00 %
+ Aksjonær: (100-22) x 1,44 x 22 % = 24,71 %
= Samlet beskatning: 46,7 %

En som betaler utbytteskatt, har også rett til et såkalt skjermingsfradrag. Fradraget gjør at man 
slipper å betale utbytteskatt så lenge utbyttet ikke overstiger en risikofri rente. Det betyr at utbyttet 
ikke bare er knyttet til avkastningen (renter), men at det også er knyttet til risiko. Stortinget valgte 
denne ordningen fordi det ikke skal være mindre lønnsomt å investere i en bedrift enn å plassere 
midlene i banken. I dag er den risikofrie renten svært lav fordi rentenivået er lavt, noe som betyr at 
skjermingsfradraget også blir mindre. 

Utbytte og utbytteforbud i en større sammenheng
Når investeringsprosjekter og bedrifter ønsker tilførsel av egenkapital, vil investorer vurdere 
investeringens forventede avkastning eller utbyttemuligheter. Et investeringsprosjekt inneholder 
derfor gjerne en plan for hvor mye utbytte som planlegges delt ut på kort og litt lengre sikt. Dette 
gjelder særlig for bedrifter som ser for seg en børsnotering av aksjene. Skal man tiltrekke seg 
langsiktige, institusjonelle penger, for eksempel fra fond, vil det være helt nødvendig å betale utbytte. 
 
Normalt vil et aksjeselskap ha en likviditetsreserve det kan trekke på i vanskelige perioder, slik at 
det kan betale utbytte også i dårlige år. Men dersom for eksempel dagens situasjon vedvarer, vil 
det kunne bety at eierne må selge eiendeler i et allerede presset marked for å kunne betjene de 
forpliktelsene selskapet har. Et generelt utbytteforbud vil også kunne ramme finansieringen av et 
konsernselskap som trenger midler. 

Pensjoner spares gjennom pensjonsfond og andre sparefond. Fondene investerer der de får 
avkastning/utbytte, slik at de kan betjene pensjonene som skal utbetales. De har som forutsetning 
at det betales en løpende avkastning, altså utbytte. For et pensjonsfond er dette penger som brukes 
til å betale pensjoner. Rammes de av et utbytteforbud, vil de kunne få problemer med å oppfylle 
pensjonsforpliktelsene sine. Slike betjeningsforpliktelser vil også forsikringsselskaper kunne ha.  
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De har midlene sine i stor grad plassert i likvide verdipapirer, som i dagens situasjon har falt  
betydelig på grunn av store børsfall verden over. Dersom disse aksjene ikke gir utbytte, vil  
forsikringsselskapene kunne komme i samme situasjon som pensjonsfondene når de behandler 
skadeoppgjør eller skal betale utbytte til sine aksjonærer. 

Banker vil påvirkes av et eventuelt utbytteforbud på samme måte som pensjonsfond, men det vil 
ytterligere kunne ha direkte konsekvens for bankens innlån. Dersom banken ikke er i stand til å 
utbetale utbytte som følge av et myndighetsbestemt utbytteforbud, vil en automatisk konsekvens 
normalt være at utenlandske kreditorer vil kunne trekke ut sine innskudd på kort varsel, eller 
alternativt øke rentesatsen på sine innlån. Dette vil i neste omgang kunne ramme lånekundene, 
og det kan generere kundeflukt. Hvis mange nok innskuddskunder velger å trekke ut sine penger, 
vil det kunne føre til at mange vil ta ut innskuddene og sende bankene inn i en likviditetskrise og 
vanskeliggjøre refinansiering og ende i bankkonkurser.

Et land hvor myndighetene diskuterer et utbytteforbud eller innfører et utbytteforbud, vil ta en 
politisk risiko. Utenlandske investorer vil legge inn den politiske risikoen ved at de kanskje ikke får 
avkastning på investeringene sine, og dermed trekke seg ut av landet. Et utbytteforbud vil også 
kunne hindre nye investeringer.

Financial Times og Finanstilsynet i Norge er blant flere som har tatt til orde for at banker, men 
også bedrifter, ikke bør utbetale utbytte nå. De peker på at i denne krisesituasjonen er det viktig at 
bedrifter og banker er så solide som mulig og beholder mest mulig av likviditeten sin i selskapene/
bankene. Det er et godt argument. Under normale forhold betales utbytter fra selskaper når de går 
bra. Et selskap som har svak økonomi eller går med tap, betaler vanligvis ikke ut utbytter om de ikke 
er tvunget til det. Det er også nedfelt i Aksjeloven § 8-1, fjerde ledd, følgende: «Selskapet kan bare 
dele ut utbytte så langt det etter utdelingen har en forsvarlig egenkapital og likviditet.» 

Utbytter til investeringer i oppstartsbedrifter
Oppstartsbedrifter og vekstbedrifter trenger egenkapital. Når gründeren selv har investert sin kapital, 
lånt penger, eller fått med seg noen nære bekjente, må ytterligere kapital hentes inn i markedet. 
For små vekstselskaper betyr dette det norske kapitalmarkedet. Som figuren under viser kommer 
kapital til egenkapitalemisjoner under 200 millioner i all hovedsak fra norske investorer. Dette er 
ofte penger investorene henter fra avkastning/overskudd gjennom utbytte fra andre investeringer. 
Dersom de ikke får utbytte, vil de over tid ikke ha ledige investeringsmidler til å investere i nye 
prosjekter og vekstselskaper. Utbytte vil i mange tilfeller nå og fremover være nødvendig for å skyte 
dem inn i andre selskaper som trenger kapital.
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Utbytteforbud for små og mellomstore bedrifter i formuesskatteposisjon
I dagens situasjon med bortfall av inntekter i mange sektorer, særlig i privat næringsliv, vil 2020 
bli et år der mange taper penger. Dessverre vil trolig mange bedrifter gå konkurs, om situasjonen 
vedvarer lenge. Blant de bedriftene som klarer seg gjennom krisen, vil det være mange som vil 
ha svekket soliditet. Det vil si at de har måttet tære på eventuelle opptjente reserver for å dekke 
løpende kostnader. Andre vil være i en situasjon der de kanskje ikke en gang får låne penger i  
banken og i praksis må starte på bar bakke. 

Disse bedriftene vil ikke ha økonomisk kapasitet til å utbetale utbytte, og isolert sett vil ikke et 
utbytteforbud bety så mye for bedriften. 

Et utbytteforbud vil likevel få konsekvenser ved at aksjonærene vil kunne få problemer med sine 
skatteforpliktelser. Den første figuren nedenfor viser hvor mye utbytteskatt og hvor mye formues-
skatt som er betalt i 2002, i 2013 og forventet for 2020. Formuesskatten på arbeidende kapital,  
altså på næringsvirksomhet og bedrifter, har økt fra 2,2 mrd. kr. (nominelt) i 2002 til 10,6 mrd. kr.  
i 2020. Samtidig har utbytteskatten gått fra 0 i 2002 til 21 mrd. kr. i 2020. Dette betyr at eier-
beskatningen er 14 ganger høyere nå enn i 2002 i nominelle kroner.

Det er klart at økningen i utbytteskatten er knyttet til økningen i formuesskatten for arbeidende 
kapital. For ordens skyld har ikke formuesskatten for private aktiva økt på samme måten. Den har 
vært relativt stabil siden 2013 (se neste figur). Utbytte er derfor helt nødvendig for å kunne betale 
formuesskatt for svært mange bedriftseiere, særlig for eiere av små og mellomstore bedrifter som 
har mindre mulighet til å skaffe seg kapital på annen måte enn gjennom det bedriften selv genererer 



C i v i t a - n o t a t  n r .  6  2 0 2 0

6

av overskudd. Betaling av formuesskatt er vanskelig å kombinere med forbud mot utbytte. Det er 
ikke slik at alle som skal betale formuesskatt har pengene i banken, og dermed kan klare å betale 
formuesskatt uten å ta utbytte.

Kilde: NyAnalyse

Kilde: NyAnalyse

 

Figuren over viser hvordan betalt formuesskatt for arbeidende kapital har utviklet seg siden 2013 
og hvordan totalt formuesskatteproveny har utviklet seg. Den viser, som nevnt, at provenyet fra 
formuesskatten for private aktiva har vært relativt stabilt, mens det for arbeidende kapital har økt 
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fra 6,7 til 10,3 mrd. kr. nominelt, i en periode der det har vært gitt lettelser i formuesskattesatsen 
(fra 1,1 prosent til 0,85 prosent). Økningen skyldes blant annet endringer i reglene for verdsettelse 
av formue, særlig næringseiendom.

Et bedriftseksempel
Selskapet AS Eiendom eier en bygård med flere utleieforhold, inkludert butikker og nærings 
-drivende. Det er to eiere, en privatperson og et aksjeselskap. Dette eksempelet kan lett overføres 
til AS Bedrift som produserer en vare eller en tjeneste. Overskuddet etter skatt i et vanlig år er 1,3 
millioner kroner, inntektene er på 3 millioner kroner. Formuesskatten for begge eierne ved å eie AS 
Eiendom er på 570 000 kroner, det vil si 285 000 for hver eier. Utbyttet eierne må ha for å dekke 
dette, er 836 000 kroner, fordi de først må betale 31,8 prosent utbytteskatt, som er 266 000 kroner. 
Ved å ta ut et utbytte på 836 000 kroner har de akkurat nok igjen til å betale formuesskatten på 
570 000 kroner. Det betyr at de har 464 000 på deling som avkastning på investeringen sin. Den 
personlige eieren tar ikke ut lønn, men får 232 000 kroner i avkastning etter skatt, det samme får 
aksjeselskapet.

Mange er avhengige av utbytte, og betaler lite i lønn sammenlignet med utbytte. En lønn på 400 000 
før skatt ville utløst arbeidsgiveravgift for selskapet og inntektsskatt for mottakeren. Den personlige 
eieren ville trenge minimum 285 000 kroner etter skatt bare for å dekke formuesskatten for sin andel. 
Så lenge vi forutsetter at aksjeselskapet i dette eksempelet er norsk, vil eierne av selskapet også 
trenge utbytte for å dekke sine skatteforpliktelser. Hadde derimot aksjeselskapet vært utenlandsk, 
ville de kunne blokkere en beslutning om utbytte, dersom det ikke var økonomisk rom for det. De 
betaler ikke formuesskatt i Norge og har derfor mulighet til å gi avkall på utbytte i en vanskelig 
situasjon.

Dersom AS Eiendom i dagens koronakrise får halvert leieinntektene fordi flere av butikkene går 
konkurs, eller at de selv gir rabatter på leien, eller begge deler, vil overskuddet raskt bli borte. Et til 
vanlig solid selskap vil få problemer. Det samme vil gjelde AS Bedrift som mister inntekter helt eller 
delvis som følge av koronakrisen.

Avsluttende kommentar
Det er blitt foreslått at bedrifter som mottar offentlig støtte under koronakrisen, ikke samtidig skal 
kunne betale ut utbytte. Som dette notatet viser, vil dette kunne være problematisk for mange 
bedrifter og virksomheter, enten de har permittert medarbeidere, fått støtte til faste kostnader eller 
fått støtte fra andre krisetiltak.

Et utbytteforbud vil svekke bedrifters muligheter til å kunne finansiere skatteforpliktelsene til  
sine eiere, i første rekke formuesskatten. Krisepakkene har så langt utsatt noen skatteforpliktelser, 
hvilket betyr at de må betales på et senere tidspunkt. Det er på denne tiden av året at 
generalforsamlinger avholdes. Bedrifter setter av utbytte i årsregnskapene, som etterpå utbetales  
til aksjonærene. Det er ikke klart om et utbytteforbud vil få tilbakevirkende kraft.
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Et tilleggsmoment, som gjelder for alle bedrifter, vil være fastsettelsen av formuesverdiene for 
skattemeldingen i 2020. I disse dager får alle norske skatteytere tilsendt skattemeldingen for 2019. 
Formuesverdiene som utløser formuesskatt, er verdiene ved inngangen av 2019. Mange vil nå 
betale formuesskatt for verdier som de hadde for snart ett og halvt år siden. Har de ikke betalt dette 
gjennom forskuddsskatt, vil regningen komme nå under krisen som restskatt. Enda mer alvorlig 
vil det bli når verdiene for 2020-skattemeldingen skal fastsettes. Formuesverdiene fastsettes med 
utgangspunkt i hva verdiene var 1.1.2020. Dersom koronakrisen blir langvarig, er det lite trolig at 
vi vil komme tilbake til en normalsituasjon innen 2020 er over. Bedriftseierne risikerer å motta en 
skatteregning neste år, basert på situasjonen før koronakrisen, men etter at norsk næringsliv har 
opplevd en nedgangskonjunktur vi trolig ikke har sett maken til siden 1930-tallet.  

 
Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt kunnskap og oppslutning om 
liberale verdier, institusjoner og løsninger, og fremme en samfunnsutvikling basert på respekt for 
individets frihet og personlige ansvar. Civita er uavhengig av politiske partier, interesseorganisasjoner 
og offentlige myndigheter. Den enkelte publikasjons forfatter(e) står for alle utredninger, konklusjoner 
og anbefalinger, og disse analysene deles ikke nødvendigvis av andre ansatte, ledelse, styre eller 
bidragsytere. Skulle feil eller mangler oppdages, ville vi sette stor pris på tilbakemelding, slik at vi kan 
rette opp eller justere. 

Ta kontakt med forfatteren på mathilde@civita.no eller civita@civita.no.


