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Beskatningen av eiere av næringskapital 
i utvalgte land i Europa

Av Mathilde Fasting, idéhistoriker og siviløkonom

Sammendrag
Norge beskatter mange nasjonale bedriftseiere hardere enn alle andre OECD-land. En oversikt over 
hvordan formuesskatten slår ut i Norge, viser at marginalbeskatningen kan bli svært høy.
 
Det er komplisert å vurdere kapitalbeskatning av eiere i ulike land, fordi hvert land har egne skatte-
regler. Derfor vil dette notatet presentere de generelle reglene som en eier av en vanlig bedrift, i  
noen utvalgte land i Europa, står overfor i sitt land og hvordan de beskattes sammenlignet med  
Norge.
 
Notatet viser også at svært mye av avkastningen forsvinner i skatt med dagens regler for formuesskatt 
i Norge, og at dersom man legger Arbeiderpartiets alternative statsbudsjett for 2021 til grunn, 
forverres bildet betydelig.
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Innledning
Dette notatet gir innsikt i  hvordan eiere av næringskapital beskattes i et  utvalgt av relevante land i 
Europa sammenlignet med Norge.

Kapitalbeskatningen i Norge er gunstig for privatpersoner som eier hus og hytter, men som 
ikke har næringsinvesteringer. Kapitalinntekter beskattes med 22 prosent. For hus og hytter er 
verdsettelsesrabattene store i formuessammenheng. Det er fradrag for renter på gjeld, samt at 
boligen kan selges skattefritt etter et år, og hytter etter fem år. For mange vil netto formuesverdi 
på bolig med verdsettelsesrabatt på 75 prosent og fradrag for gjeld, bli så lav at de kommer under 
bunnfradraget.

Fordi svært mange i Norge eier bolig, vil kapitalbeskatningen i gjennomsnitt fremstå som moderat i 
internasjonale sammenligninger. Ser vi derimot på kapitalbeskatningen for eiere av næringskapital, 
er situasjonen en annen.

Det er særlig tre skattearter som er relevante for eiere av næringskapital: Selskapsskatt, utbytteskatt 
og formuesskatt. I tillegg kommer eiendomsskatt på næringseiendom og kapitalbeskatningen 
generelt. Noen land har også arveavgift, men det gjennomgås ikke i detalj her, men er gjort rede for 
i Civita-notatet Arveavgiften – før, nå og i fremtiden fra 2020.

Det er komplisert å vurdere kapitalbeskatning av eiere i ulike land, fordi hvert land har egne 
skatteregler. Derfor vil dette notatet presentere de generelle reglene som en eier av en vanlig bedrift 
står overfor i sine land. Dette vil ikke inkludere enkeltmannsforetak eller veldig små bedrifter, men 
aksjeselskaper. Store internasjonale bedrifter er ikke behandlet spesielt, fordi de ofte vil ha aktivitet 
i mange land. Dermed er heller ikke kildeskatt tatt med, fordi det ikke påløper kildeskatt mellom land 
i Europa når selskapet har sitt hovedsete i et europeisk land.

Sammenligningene er gjort ved å ta utgangspunkt i de generelle reglene for beskatning av selskaper 
i de landene som er valgt ut. Deretter er det supplert med den personbeskatningen som er relevant 
i eiersammenheng. Landene som er med i sammenligningen, er våre naboland, Danmark, Sverige 
og Tyskland. I tillegg er Sveits og Spania inkludert, fordi de har formuesskatt, mens Frankrike er 
tatt med fordi landet har erstattet formuesskatt med en nasjonal eiendomsskatt. Alle landene har 
aksjonærmodell med fritaksmetode for skatt innad i holdingsselskaper, slik vi har i Norge.
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Følgende oversikt viser hvordan eiere beskattes i utvalgte europeiske land i 2021.

Land Formuesskatt Utbytteskatt Kapitalbeskatning Selskapsskatt Eiendomsskatt

Norge
Ja, 0,85 %

Bunnfradrag 
180 000 €

31,68 % 22 % 22 % Kommunal 
(maks 0,4 %)

Spania

Ja, ulik i regioner, 
0,2 til 2,5 % Bun-

nfradrag 
2 mill €

19-23 % 19-23 % 25 %

Sveits Ja, ulik i kantoner, 
0,3 til 1 % Nei 0 % 11 til 21 %

Tyskland Avskaffet 1996 26,375 % effektiv 26,375 % 15 % + «trade tax» 
(Berlin = 32,9 %) 0,65 til 2,83 %

Danmark Avskaffet 1997 27-42 % 27-42 % 22 %

Sverige Avskaffet i 2007

30 % noterte, 
25 % unoterte 
selskaper, 20 % 
i «closely held 

firms»

30 % 20,6 % (2021) 0,5 til 1 % for 
næringseiendom

Frankrike Avskaffet 2018 30-34 % 30 %

32,02 % effektivt for 
store overskudd,

28 % for små virk-
somheter

IFI 0,5 til 1,5 % 
Bunnfradrag 1,3 

mill €

Land
Maksimal 

marginalbeskatning av eiere 
selskapsskatt + utbytteskatt

Maksimal marginalbeskatning 
inkludert formuesskatt

Aksjonærmodell med 
fritaksmetode i holdingselskap

Norge 46,7 %

Varierer avhengig av avkastning. Opptil 
56,1% ved bruttoavkastning på 5 %, 

tilsvarende forventet bruttoavkastning 
for Oljefondet. Marginalskatten stiger 
ved lavere avkastning (opp til 62,3% 
ved 3% bruttoavkastning) og synker 

ved høyere avkastning (55,5% ved 10% 
bruttoavkastning). 

Ja

Danmark 54,8 % 54,8 % Ja

Tyskland 48,7 % 48,7 % Ja, med noen krav

Frankrike 49,3 % (47,5 %) 47,5 % (2022) Ja, med noen krav (2 år/5 %/ 1% 
beskatning)

Spania 44,5 % Varierer, formuesskatt fra 0 Ja, med noen krav

Sverige 44,4 % 44,4 % Ja

Sveits 38,7 % Varierer mellom kantonene Ja

 Kilde: Civita og NyAnalyse
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Sammenligning av selskapsskatt, utbytteskatt og samlet marginalbeskatning  
for OECD-land
De neste tre grafene viser sammenligninger av selskapsskatt, utbytteskatt og samlet marginal-
beskatning for ulike OECD-land. Tallene er fra 2020, men noen land har vedtatt andre satser for 
selskapsskatt for 2021 og 2022.1 De er beskrevet under de enkelte landene.

Det er også slik at det finnes unntak og særregler for personlige aksjonærer i noen land. I oversiktene 
er det kun de generelle reglene som er lagt til grunn. Særregler er beskrevet under de enkelte 
landene.

I de fleste land er gjennomsnittskatten og marginalskatten for selskaper lik. Dette skyldes at 
selskapsskattesatsen som oftest er «flat», og at f.eks. aksjeselskaper som regel heller ikke nyter  
godt av skattefrie bunnfradrag e.l. De fleste land har imidlertid progressiv beskatning av fysiske 
personer. Dette innebærer at den gjennomsnittlige skatten for en personlig aksjonær som oftest  
vil være lavere enn satsene for marginalskatt på utbytte som fremgår av oversiktene nedenfor. 

Formuesskatt er ikke med i oversiktene. Det gjør at marginalbeskatningen for eiere i disse oversiktene 
ikke viser det fullstendige bildet. Det er tre land som har formuesskatt i OECD, Norge, Sveits og 
Spania. Detaljer om hvordan den er utformet er beskrevet under de enkelte landene.

Norge har den fjerde høyeste utbyttebeskatningen i OECD, etter Irland, Danmark og Storbritannia. 
Selskapsskatten på 22 prosent plasserer Norge omtrent på midten, mens marginalbeskatningen er 
den åttende høyeste i OECD, vel å merke før formuesskatten er hensyntatt.
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Kilde: OECD, «Top personal dividend tax»
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Kilde: OECD, «Statutory Corporate Income Tax Rate»
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Kilde: OECD, «Integrated Tax on Corporate Income (Dividends)»
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Nærmere om formuesskatt i OECD 
Over tid har de fleste OECD-landene avviklet formuesskatt – definert som skatt på all formue minus 
gjeld. Formuesskatt har dermed en bredere innretning enn for eksempel eiendomsskatt. I 1990 var 
det 12 OECD-land som hadde formuesskatt. I løpet av 1990-tallet og inn på 2000-tallet avviklet de 
fleste landene denne skatten. Det gjelder blant annet Østerrike i 1994, Danmark og Tyskland i 1997, 
Nederland i 2001, Finland, Island og Luxemburg i 2006 og Sverige i 2007. 

Island gjeninnførte formuesskatt for en kort periode etter finanskrisen (2010–2014), mens  
Spania først avviklet den i 2008, men gjeninnførte den midlertidig i 2011. Landet har fortsatt 
formuesskatt, men gir betydelige rabatter (se nærmere under landbeskrivelsen). Frankrike avskaffet 
formuesskatten i 2018. Ingen land har fått inn store provenyer (skatteinntekter) fra formuesskatt, 
bortsett fra Sveits. De tre gjenværende landene i Europa (OECD) som har formuesskatt, er Sveits, 
Spania og Norge.

 
Antall OECD land som har formuesskatt for personlige skatteytere. 1990–2020.

Kilde: OECD

Neste oversikt viser ulike former for formuesbeskatning i OECD i prosent av BNP i 2018.  
De skattene som er med i oversikten, er eiendomsskatt, formuesskatt på bedrifter (ilagt  
bedriften), skatter på kapitaltransaksjoner (i Norge eksempelvis dokumentavgift), formuesskatt  
på individer (slik den er definert i Norge), arv- og gaveskatt og andre eiendomsskatter. Som  
oversikten viser, er eiendomsbeskatningen i Norge relativt lav, sammenlignet med de fleste 
andre OECD-landene, mens formuesskatten er høy. Den er enda viktigere i Sveits, men der er 
eiendomsskatten lav, samt at skattesystemet for øvrig avviker mye fra Norge (se nærmere under 
omtalen av de enkelte land).
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Eiendomsskatter og skatt på aktivabeholdning som andel av BNP. 2018

Note: 2017 data benyttet for Australia, Hellas og Mexico 
Kilde: OECD Revenue Statistics Database

De to foregående grafene er hentet fra rapporten fra Wealth Tax Commission, evidence paper 6, 
Why did other wealth taxes fail and is time different? Følgende bemerkning om Norge er interessant: 

In Norway, on the other hand, despite relatively high tax rates and a low tax exemption 
threshold (see below), revenues appear to be low. This may in part be because of the very 
favourable valuation rules that apply to primary residences for wealth tax purposes.»2 

Det vil si at Norge har en høy skattesats og lave bunnfradrag, men likevel ser provenyet ut til å 
være lavt. Årsaken kan være de svært gunstige reglene for beskatning av primærbolig. Oversikt over 
formuesskatt for arbeidende kapital i Norge finnes under omtalen av Norge i neste avsnitt.

Nærmere om enkelte land
Nedenfor følger en gjennomgang av noen enkeltlands beskatning mer i detalj. Landene er valgt 
ut fordi de enten er våre naboland eller fordi de har formuesskatt. Den utdypende informasjonen 
for utvalgte land nedenfor er i hovedsak hentet fra informasjon på nettsidene til internasjonale 
revisjons- og advokatselskaper, herunder Ernst & Young, KPMG og PWC.3 



C i v i t a - n o t a t  n r .  8  2 0 2 1

10

Norge
Selskapsskatten i Norge er 22 prosent. Bortsett fra egne regler for Troms og Finnmark, gjelder dette 
alle norske aksjeselskaper.

Skatt på utbytte til en norsk personlig aksjonær er 31,68 prosent. Aksjonærmodellen fungerer slik 
at overskudd beskattes i selskapene, mens utbytter til endelig, personlig aksjonær beskattes når 
midlene utbetales. 

Marginalbeskatningen for eieren blir da 46,7 prosent. Den regnes ut slik:
 
((1-0,22 x 31,68 %) + 22 % = 46,7 %

 
Først beregnes resultatet etter skatt med 22 prosent, og deretter multipliseres det med 
utbytteskattesatsen. Da fremkommer utbyttebeskatningen og selskapsskatten legges til for å få 
marginalbeskatningen før formuesskatt.

Marginalbeskatningen for eiere er tilnærmet lik marginalbeskatningen for lønn, eksklusiv 
arbeidsgiveravgiften:

 Sats

Lønnsinntekt ekskludert arbeidsgiveravgift 46,4 %

Lønnsinntekt inkludert arbeidsgiveravgift 53,0 %

Pensjonsinntekt* 43,3 %

Næringsinntekt** 49,6 %

Utbytte og uttak*** Opptil 46,7 %

Utbytte og uttak, inkludert formuesskatt ved avkastning på 5 % Opptil 56,1 %

* For personer som omfattes av skattefradraget for pensjonsinntekt, kan den høyeste effektive marginale 
skattesatsen bli 47,8 prosent.
** Næringsdrivende innenfor fiske og fangst samt barnepass i eget hjem (barn under 12 år eller med særlig 
behov for omsorg og pleie) har 8,2 prosent trygdeavgift på næringsinntekten. Lavere trygdeavgiftssats for 
fiske og fangst har sammenheng med at disse næringene betaler produktavgift som blant annet skal dekke 
differansen mellom 8,2 prosent og 11,4 prosent trygdeavgift.
***Utbytte og uttak: Inkluderer selskapsskatt og oppjusteringsfaktor for utbytte mv. I 2021 er 
selskapsskatten 22 prosent og oppjusteringsfaktoren for utbytte mv. 1,44.4 Skjermingsfradraget i 
utbytteskatten vil variere mellom bedrifter. Skjermingsgrunnlaget kan være null men er ofte nær 
kostnadsgrunnlag for aksjen. 
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Norge har aksjonærmodell: «Aksjonærmodellen medfører at utbytte og gevinster etter fratrekk  
for et skjermingsfradrag er skattepliktig som alminnelig inntekt.»5 Modellen ble revidert i  
forbindelse med skattereformen i 2005, da det ble besluttet å beskatte utbytte til aksjonærer 
for å unngå forskjellsbehandling mellom utenlandske og norske aksjonærer. I tillegg fungerer 
aksjonærmodellen slik at utbytter internt i en selskapsstruktur ikke beskattes før de tas ut på eiers  
hånd. Selskapsaksjonærer, dvs. et selskap som eier et annet selskap, omfattes ikke av aksjonær-
modellen. 

Norge har formuesskatt. Den beregnes av netto ligningsformue og utgjør i 2021 0,85 prosent, 
beregnet over et bunnfradrag per skatteyter på 1,5 millioner kroner. Ulike aktiva verdsettes med 
forskjellig verdsettingsprosent. For næringsvirksomhet og eiere av bedrifter er den viktigste 
verdsettingskategorien «aksjer og driftsmidler», som verdsettes til 55 prosent av ikke-justert 
likningsverdi.

Virkningen av formuesskatt og inflasjon på realavkastning
Formuesskatten har en betydelig påvirkning på oppnådd netto avkastning etter skatt for norske 
private skatteytere i formuesskatteposisjon. Tabellen på neste side gir oversikt over virkningen 
formuesskatt og andre skatter har på brutto avkastning. Avkastningsalternativene i tabellen  
varierer mellom 3 og 10 prosent, som skal overføres til privat forbruk for eier(ne). Statens  
Pensjonsfond Utland, Norges største og mest profesjonelle forvaltermiljø, opererer under 
forventningen at fondet over tid vil oppnå en realavkastning på 3 prosent. Forutsatt inflasjon på 
2 prosent, tilsvarer det en brutto avkastning på 5 prosent. Lavrenteverdenen vi for tiden lever i, 
presser avkastning på kapital ned, og realavkastningsforventingen over tid har nylig blitt justert  
ned fra 4 prosent. Det er flere som også mener at Oljefondet over tid kan få lavere realavkastning 
enn 3 prosent.

Hvilken avkastning som oppnås vil variere over tid og mellom aktører. Hvis vi tar utgangspunkt  
i en bruttoavkastning på 5 prosent i en bedrift, tilsvarende den forventede avkastningen over 
tid for Oljefondet, legger selskapsskatt og utbytteskatt over skjermingsfradraget beslag på 46,7 
prosent av avkastningen, som reduserer bruttoavkastning en eier av en bedrift personlig kan 
hente ut fra 5 til 2,7 prosent. Med formuesskatt utformet slik reglene er vedtatt i 2021 reduseres 
dette til 2,2 prosent, om skjermingsfradraget ikke er benyttet i utbytte. Skulle formuesskatten bli  
økt, synker netto avkastning ytterligere. En sats på 1,1 prosent og verdsetting av aksjer og driftsmidler 
til 80 prosent, slik Arbeiderpartiet foreslo i sitt alternative statsbudsjett for 2021, reduserer 
nettoavkastningen med 0,4 prosentpoeng til 1,8 prosent for likningsverdier under 20 millioner 
kroner, alt annet likt. Økes satsen til 1,3 prosent, slik de har foreslått for ligningsverdier over 20 
millioner kroner (som reelt omfatter de fleste mellomstore og store privateide norske bedriftene  
og deres ansatte), synker avkastningen med ytterligere 0,2 prosent-poeng, til 1,6 prosent. 
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Virkningen av skatt og inflasjon på avkastning, når avkastningen betales ut til eier(e). 
Laveste netto avkastning etter vanlig kapitalskatt, formuesskatt og inflasjon

Vedtatte skatteregler i Norge 
i 2021

Alternativt skatteopplegg 
med økt formuesskatt                          

(sats 1,1 %, verdsettelse av aksjer  
på 80 %)

Brutto avkastning i selskap, før skatt og 
inflasjon

3 % 5 % 7 % 10 % 3 % 5 % 7 % 10 %

Vanlig kapitalskatt uten 
formuesskatt, før inflasjon

        

Prosent, selskapsskatt 22,0 % 22,0 % 22,0 % 22,0 % 22,0 % 22,0 % 22,0 % 22,0 %

Prosent, utbytteskatt, effektiv 24,7 % 24,7 % 24,7 % 24,7 % 24,7 % 24,7 % 24,7 % 24,7 %

Sum prosent skatt av brutto avkastning 
uten formuesskatt, før inflasjon

46,7 % 46,7 % 46,7 % 46,7 % 46,7 % 46,7 % 46,7 % 46,7 %

Avkastningsandel privat, etter vanlig 
kapitalskatt uten formuesskatt og før 
inflasjon

53,3 % 53,3 % 53,3 % 53,3 % 53,3 % 53,3 % 53,3 % 53,3 %

Netto avkastning privat, etter vanlig 
kapitalskatt, uten formuesskatt og før 
inflasjon

1,6 % 2,7 % 3,7 % 5,3 % 1,6 % 2,7 % 3,7 % 5,3 %

Formuesskatt og vanlig kapitalskatt, 
før inflasjon

        

Prosent, selskapsskatt 22,0 % 22,0 % 22,0 % 22,0 % 22,0 % 22,0 % 22,0 % 22,0 %

Prosent, utbytteskatt 24,7 % 24,7 % 24,7 % 24,7 % 24,7 % 24,7 % 24,7 % 24,7 %

Formuesskatt som prosent av brutto 
avkastning

15,6 % 9,4 % 6,7 % 4,7 % 29,3 % 17,6 % 12,6 % 8,8 %

Sum skatteprosent på brutto avkastning 
med formuesskatt, før inflasjon

62,3 % 56,1 % 53,4 % 51,4 % 76,0 % 64,3 % 59,3 % 55,5 %

Prosentandel av brutto avkastning som 
tilfaller privat, etter vanlig kapitalskatt og 
formuesskatt men før inflasjon

37,7 % 43,9 % 46,6 % 48,6 % 24,0 % 35,7 % 40,7 % 44,5 %

Netto avkastningsprosent privat, etter 
vanlig kapitalskatt og formuesskatt men 
før inflasjon

1,1 % 2,2 % 3,3 % 4,9 % 0,7 % 1,8 % 2,9 % 4,4 %

Formuesskatt og vanlig kapitalskatt, 
justert for inflasjon

        

Prosentandel av brutto avkastning som 
legges beslag på av vanlig kapitalskatt, 
formuesskatt og inflasjon (ved 2 %) 

129,0 % 96,1 % 82,0 % 71,4 % 142,7 % 104,3 % 87,9 % 75,5 %

Prosentandel av brutto avkastning som 
tilfaller privat, etter vanlig kapitalskatt, 
formuesskatt og inflasjon (ved 2 %).

-29,0 % 3,9 % 18,0 % 28,6 % -42,7 % -4,3 % 12,1 % 24,5 %

Netto avkastningsprosent privat, etter vanlig 
kapitalskatt, formuesskatt og inflasjon

-0,9 % 0,2 % 1,3 % 2,9 % -1,3 % -0,2 % 0,9 % 2,4 %

Kilde: NyAnalyse.no
Note: Tabellen viser maksimal skatteprosent ved ulike bruttoavkastninger. Skjermingsgrunnlaget i utbytteskatten  
varierer mellom bedrifter og over tid. Grunnlaget er ofte opprinnelig anskaffelseskost for en aksje. Det kan reduseres til 
null som da gir maksimal skatteprosent som her er beregnet.
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Virkningen av inflasjon ignoreres normalt i den norske skattedebatten, men er spesielt relevant  
når formuesskatt diskuteres, siden formuesskatt er en skatt på formuesbeholdning, og ikke 
avkastning, noe som gjør at reell virkning etter skatt og inflasjon kan bli negativ ved lave og moderate 
avkastninger.

Legger man til grunn en inflasjon på 2 prosent, som for tiden ofte ansees å være et gjennomsnitt  
over tid, reduseres en bruttoavkastning i en bedrift på 5 prosent til 0,2 prosent med gjeldende 
skatteregler for eier av bedriften når avkastningen hentes ut til privat forbruk, og det ikke er 
skjermingsfradrag i utbytteskatten, slik figuren på forrige side viser. Med økningen Arbeiderpartiet 
foreslo i sitt alternative budsjett synker det til minus 0,2 prosent for ligningsverdier under 20 
mill. kroner og minus 0,4 prosent for likningsverdier over 20 mill. kroner, alt annet likt. Med 
andre ord, oppnår en bedrift en avkastning tilsvarende det Oljefondet over tid sikter mot, på 
3 prosent realavkastning og 5 prosent bruttoavkastning, vil eksisterende skatteregler for eiere  
i formuesskatteposisjon og inflasjon legge beslag på opp til 96 prosent av bruttoavkastningen.  
Økes formuesskatten slik Arbeiderpartiet har foreslått, vil skatt og inflasjon legge beslag på minst  
104 prosent av bruttoavkastningen i selskapet, alt annet likt. Med andre ord, kapitalbasen i  
bedriften svekkes over tid, og det er ingen realavkastning til bedriftseier privat Med en 
skattlegging av Oljefondet tilsvarende det private norske skatteytere har med gjeldende  
regler, ville det knapt vært noen realavkastning, og oljepengebruken over offentlige budsjetter i 
normalår ville måtte reduseres til om lag 1/25, dersom man skulle opprettholde generasjons-
kontrakten og ikke tappe av kapitalbasen og redusere fondet over tid.

En annen tilnærming til virkningene formuesskatten har kan være å estimere virkningen den har  
på balansen og investeringsevnen til bedrifter, når eierne ønsker å beholde mest mulig av  
avkastningen i bedriften. Det kan være situasjonen mange bedriftseiere står overfor når de 
ønsker å finansiere investeringer for bedriften eller styrke balansen for å være bedre rustet til å 
møte utfordrende tider. Den følgende tabellen gir en oversikt over virkningen av skatt (med og  
uten formuesskatt) og inflasjon på avkastning, når mest mulig av avkastningen ønskes beholdt i 
bedriften.

Om vi også i dette tilfellet tar utgangspunkt i avkastningen i Oljefondet, som over tid er 
forventet å utgjøre 5 prosent brutto, og 3 prosent etter inflasjon, vil en bedrift som kun betaler 
selskapsskatt og benytter det resterende til egen vekst, få en avkastning på 3,9 prosent. Det er 
situasjonen utenlandskeide bedrifter flest befinner seg i. Med eksisterende skatteregler reduseres 
det til 3,2 prosent for norske bedriftseiere i formuesskatteposisjon, som finansierer formues- 
skatten ved utbytte fra bedriften. Arbeiderpartiets forslag til skjerpet formuesskatt i partiets 
alternative budsjett for 2021 reduserer dette til 2,6 prosent for likningsverdi under 20 millioner 
kroner og 2,4 prosent for ligningsverdi over 20 millioner kroner, alt annet likt.

Tar man hensyn til virkningen av inflasjon på bedriftens kapitalbase, reduseres netto realavkast- 
ningsprosent som kan beholdes i bedriften for reelt å bedre balanse eller finansiere investeringer,  
etter vanlig kapitalskatt, formuesskatt (finansiert ved utbytte) og inflasjon til 1,2 prosent, utenom 
skjermingsfradrag. Arbeiderpartiets alternative budsjett reduser det til hhv. 0,6 og 0,2 prosent 
under/over likningsverdi på 20 millioner kroner, alt annet likt.
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Virkningen av skatt og inflasjon på avkastning, når mest mulig av avkastningen beholdes i 
bedriften (for å styrke balansen eller finansiere investeringer). Laveste netto avkastning etter 

vanlig kapitalskatt, formuesskatt og inflasjon.

 Vedtatte skatteregler 2021

Alternativt skatteopplegg 
med økt formuesskatt                                     

(sats 1,1 %, verdsettelse aksjer  
på 80 %)

Brutto avkastning i selskap, før skatt og 
inflasjon 3 % 5 % 7 % 10 % 3 % 5 % 7 % 10 %

Vanlig kapitalskatt uten formuesskatt,  
før inflasjon         

Prosent, selskapsskatt 22 % 22 % 22 % 22 % 22 % 22 % 22 % 22 %

Sum prosent skatt av brutto avkastning 
uten formuesskatt og uttak av avkastning 
fra bedriften, før inflasjon

22 % 22 % 22 % 22 % 22 % 22 % 22 % 22 %

Avkastningsandel av bruttoavkastning 
som kan beholdes i bedriften (bedring av 
balanse eller finansiere investeringer), etter 
vanlig kapitalskatt men uten formuesskatt 
og før inflasjon. Prosent

78 % 78 % 78 % 78 % 78 % 78 % 78 % 78 %

Avkastning etter vanlig kapitalskatt og uten 
formuesskatt, når avkastningen beholdes i 
bedrift. Før inflasjon. Prosent

2,3 % 3,9 % 5,5 % 7,8 % 2,3 % 3,9 % 5,5 % 7,8 %

Formuesskatt og vanlig kapitalskatt ved 
mest mulig avkastning beholdt i bedriften 
(for finansiering av investeringer eller 
styrket balanse), før inflasjon

        

Selskapsskatt 22 % 22 % 22 % 22 % 22 % 22 % 22 % 22 %

Formuesskatt, som prosent av 
bruttoavkastning 15,6 % 9,4 % 6,7 % 4,7 % 29,3 % 17,6% 12,6% 8,8 %

Utbytteskatt utløst for å dekke 
formuesskatt, som prosent av 
bruttoavkastning

7,2 % 4,3 % 3,1 % 2,2 % 13,6 % 8,2 % 5,8 % 4,1 %

Samlet skatteprosent av brutto 
avkastning med vanlig kapitalbeskatning, 
formuesskatt (finansiert ved utbytte), før 
inflasjon

44,8% 35,7% 31,8% 28,8% 64,9% 47,8% 40,4% 34,9%

Prosentandel av brutto avkastning som 
beholdes i bedrift (styrker balansen eller 
finansierer investeringer), etter normal 
kapitalskatt og formuesskatt men før 
inflasjon

55,2% 64,3% 68,2% 71,2% 35,1% 52,2% 59,6% 65,1%

Avkastning etter vanlig kapitalskatt og 
formuesskatt (finansiert ved utbytte), når 
mest mulig av avkastningen beholdes i 
bedrift. Før inflasjon. Prosent

1,7 % 3,2 % 4,8 % 7,1 % 1,1 % 2,6 % 4,2 % 6,5 %
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Formuesskatt og vanlig kapitalskatt 
ved mest mulig avkastning beholdt 
i bedriften (for finansiering av 
investeringer eller styrket balanse), 
justert for inflasjon

        

Brutto avkastning i selskap, før skatt og 
inflasjon 3 % 5 % 7 % 10 % 3 % 5 % 7 % 10 %

Prosentandel av brutto avkastning som 
legges beslag på av vanlig kapitalskatt, 
formuesskatt (finansiert ved utbytte) og 
inflasjon (ved 2 %), når mest mulig av 
avkastningen beholdes i bedriften 

111,5 % 75,7 % 60,3 % 48,8 % 131,6 % 87,8 % 69,0 % 54,9 %

Prosentandel av brutto avkastning som 
kan beholdes i bedriften, etter vanlig 
kapitalskatt, formuesskatt og virkning av 
inflasjon (ved 2 %).

-11,5 % 24,3 % 39,7 % 51,2 % -31,6 % 12,2 % 31,0 % 45,1 %

Netto realavkastningsprosent som kan 
beholdes i bedriften for reelt å bedre 
balanse eller finansiere investeringer, 
etter vanlig kapitalskatt, formuesskatt 
(finansiert ved utbytte) og inflasjon

-0,3 % 1,2 % 2,8 % 5,1 % -0,9 % 0,6 % 2,2 % 4,5 %

Kilde: NyAnalyse.no

Note: Tabellen viser maksimal skatteprosent ved ulike bruttoavkastninger. Skjermingsgrunnlaget i utbytteskatten varierer 
mellom bedrifter og over tid. Grunnlaget er ofte opprinnelig anskaffelseskost for en aksje. Det kan reduseres til null som 
da gir maksimal skatteprosent som her er beregnet.

Sverige
Selskapsskatten var 21,4 prosent i 2020 og ble satt ned til 20,6 prosent i 2021.

Kapitalbeskatningen er normalt 30 prosent. Det er også skatten på utbytter og gevinster fra børs- 
noterte selskaper. Utbytteskatt på utbytter fra unoterte aksjeselskaper er 25 prosent. For enkeltmanns-
foretak er kapitalskatten 20 prosent eller høyere, dersom inntekten beskattes som lønn. 

Dersom selskapsskatt og skattesatsen for kapitalinntekt sees under ett, gir det en samlet marginalskatt 
for utbytte på 44,4 prosent for 2021:

20,6 + (((1-0,206) X 0,30)) X 100) = 44,4 %

Sverige har aksjonærmodell. Kravene er at selskapene er unoterte, eller at det er minimum en 10 
prosents eierandel i noterte selskaper. EUs Parent-Subsidiary direktiv gjelder.6 Det er ikke kildeskatt, 
dersom EUs Parent-Subsidiary direktiv gjelder.

Sverige har egne regler for «fåmansföretag» med «aktive eiere». Det utgjør i 2021 rundt 320 000 
selskaper, med til sammen 400 000 aktive eiere og rundt 800 000 ansatte. Reglene er utformet 
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for å motvirke at personer som eier/kontrollerer egne selskaper, skal velge å hente ut midler fra 
selskapet som utbytte snarere enn som lønn for å spare skatt. Ekonomifakta skriver følgende om 
marginalbeskatningen: «Inklusive bolagsskatt är den lägsta möjliga skattekilen vid investeringar i 
fåmansföretag 36 procent och den högsta 62 procent.»7

  
Sverige har ikke formuesskatt eller arveavgift.

Danmark
Selskapsskatten i Danmark er som i Norge, 22 prosent.

Kapitalbeskatningen er på 22 prosent, som i Norge, men utbytte beskattes med 27 prosent eller 
med 42 prosent, avhengig av inntekt. Dersom utbytter er større enn 56 500 danske kroner, er 
skatteprosenten 42 prosent, under dette er den 27 prosent. 

Samlet marginal beskatning av utbytte hos både selskap og personlig aksjonær i Danmark kan 
dermed beregnes til 54,8 prosent for 2021:

22 + (((1-0,22) x 0,42)) x 100) = 54,8 %

Danmark har aksjonærmodell, slik at det ikke er beskatning av gevinster eller kapitalinntekter mellom 
mor og datterselskaper i en holdingstruktur. For å kvalifisere som datterselskap, må eierandelen 
være minimum 10 prosent. Dersom aksjer som selges er i unoterte selskaper, gjelder også fritak for 
skatt.

Danmark har arveavgift mellom 15 og 25 prosent.

Sveits
På føderalt nivå er selskapsskatten 8,5 prosent, og effektivt er den rundt 7,8 prosent.

For kantonene er det store variasjoner, slik at selskapsskatten totalt kan variere fra 11,9 til 21,6 
prosent, avhengig av hvilken kanton man tilhører. Overskudd i selskaper beskattes også på kommunalt 
nivå.

Det er ikke mulig å kalkulere en gjennomsnittlig skatteprosent, fordi det vil variere fra kanton  
til kanton. Den maksimale inntektsskatten er 11,5 prosent på føderalt nivå, og vil til sammen variere 
fra 14 prosent til maksimalt 35 prosent inkludert det kantonale nivå (føderalt + kantonalt). 

Utbytter beskattes som vanlig inntekt, men dersom den som mottar utbytte, eier minst 10 prosent 
av selskapet som betaler utbyttet, beskattes bare 60 prosent av dette føderalt. Dersom et sveitsisk 
aksjeselskap deler ut utbytte til en sveitsisk personlig aksjonær, er dette utbyttet gjenstand 
for 35 prosent kildeskatt.8 Denne trekkes av det utdelende selskapet og betales til de føderale 
skattemyndighetene.
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Utbytte er også skattepliktig inntekt for mottakeren av brutto utbytte før kildeskatt, men skatt 
på mottakers hånd blir motregnet mot den føderale kildeskatten på utbytte. Kildeskatten blir  
derfor helt eller delvis «nullet ut» for mottakeren, avhengig av samlet skatt for utbyttemottakeren. 
Mer informasjon om skattereglene i de enkelte kantonene finnes i denne oversikten fra PWC.9  
Det er ikke mulig å regne ut en felles marginalskatt for eiere i Sveits på grunn av variasjonen i beskat-
ningen.

Sveits har aksjonærmodell med fritaksmetode. Kapitalgevinster beskattes på samme nivå som 
selskapsoverskudd, dersom det ikke eksisterer en holdingstruktur med minst 10 prosent eierandel i 
datterselskaper og mottaker av utbytter har en markedsverdi på minimum 1 million sveitserfrancs. 
I Sveits opereres det også med en egen ordning som innebærer redusert skatt på mottatt utbytte, 
dersom bestemte krav om eierandel i utdelende selskap er oppfylt. Ifølge KPMG innebærer  
ordningen at aksjonærer som eier minst 10 prosent av aksjene i et selskap, blir omfattet av en 
«privileged dividend tax treatment of both cantonal and federal levels». I så fall blir 70 prosent 
av mottatt utbytte skattlagt som inntekt hos mottakeren på føderalt nivå. På kantonnivå varierer 
denne prosentsatsen mellom 50 og 70 prosent.

Selskapsskatt og skatt på utbytte varierer altså betydelig mellom de ulike kantonene og kommunene  
i Sveits, og i tillegg vil også skatten kunne påvirkes av aksjonærens eierandel i det utdelende selskapet. 
I oversikten over OECD-land er marginalbeskatningen oppgitt til 38,7 prosent i Sveits. Dette baserer 
seg på skattesatsene i Zürich, som er den mest befolkede byen i Sveits.

Kantonene bestemmer nivået på formuesskatt, og det er ingen føderal formuesskatt. Skatte-
prosenten er lav og varierer mye mellom kantoner. Det samme gjelder arveavgift. Siden Sveits ikke 
har skatt på kapitalgevinster, og siden mange kantoner har avskaffet arveavgift til direkte arvinger, 
er det vanskelig å sammenligne dette skattesystemet med andre lands systemer. I tillegg har Sveits 
et skattesystem for utlendinger som bosetter seg i Sveits, der en gunstig enkeltskattesum (lump-sum 
tax) kan ilegges basert på vurdering av kostnader og levestandard, i stedet for en vanlig inntekts-  
og formuesskatt.10

Frankrike
Selskapsskatten i Frankrike skal trappes ned. For 2021 er det vedtatt en selskapsskatt på 26,5 prosent 
for selskaper som har en omsetning som er lavere enn 250 millioner euro, og 27,5 prosent for 
selskaper som har en omsetning på 250 millioner euro eller mer. I oversikten over OECD-landene er 
selskapsskatten 32 prosent, men den er redusert siden 2020. For 2022 er det vedtatt en selskaps-
skatt på 25 prosent for alle selskaper.

Det betales et tillegg (social security på 3,3 prosent) for bedrifter med omsetning over 7 630 000 
euro, dersom minimum 75 av selskapet er eid av enkeltpersoner eller selskaper som tilfredsstiller 
omsetningskravet.

Det er lavere selskapsskatt for små og mellomstore bedrifter, 15 prosent. For å få den lavere 
selskapsskatten må bedriftene ha en omsetning på under 10 millioner euro, et overskudd som ikke 
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er høyere enn 38 120 euro, og minst 75 prosent av selskapet må være eid av enkeltpersoner eller av 
morselskaper som tilfredsstiller omsetnings- og overskuddskravet over. 

Kapitalinntekter og gevinster beskattes med 30 prosent, det vil si en flat sats på 12,8 prosent og  
en sosial skatt på 17,2 prosent i tillegg, til sammen en marginalskatt på utbytte til aksjonærer på  
30 prosent. Det er litt ulike regler i Frankrike for hvordan en aksjonær velger å beskatte utbytte.  
Det går an å velge å beskatte det som kapitalinntekt, eller det kan slås sammen med lønnsinntekt.11

Marginalbeskatningen for en aksjonær blir som følger, dersom man tar utgangspunkt i en selskaps-
skatt på 27, 5 prosent (2021): 

27,5 + (((1-0,275) X 0,30)) X 100) = 49,3 %

Med reglene som er vedtatt for 2022 vil selskapsskatten være 25 prosent. Marginalbeskatningen  
blir da rett i overkant av den norske marginalbeskatningen:

25 + (((1-0,25) X 0,30)) X 100) = 47,5 %

Frankrike har aksjonærmodell. Generelt er det en to-års eiergrense for å komme under fritaks-
modellen (parent-subsidiary regime) og et krav om minimum 5 prosent eierandel. Utbytter mellom 
selskaper beskattes med 1 prosent.  Dersom kapitalgevinster oppstår i selskaper der eiertiden er 2 
år eller mer, er det ikke skatt, ei heller om aksjonæren har minimum 5 prosent av stemmeretten. 
I en holdingstruktur er det effektivt 3,72 prosent skatt på gevinster (31 prosent * 12 prosent av 
gevinsten).

Under EUs Parent-Subsidiary direktiv vil kildeskatt elimineres eller bli redusert, dersom det franske 
selskapet er et datterselskap av et EU-basert selskap (samt noe krav om eiertid og eierandel).

Formuesskatten ble 1.1.2018 erstattet av en nasjonal eiendomsskatt. Bunnfradraget er på 1,3 
millioner euro. Fra 1,3 til 2,57 millioner euro er satsen 0,7 prosent, fra 2,57 til 5 millioner euro er den 
1 prosent, videre 1,25 prosent opp til 10 millioner euro, og 1,5 prosent over dette. Det er en øvre 
grense for betaling, dersom den totale eiendomsskatten som ilegges, utgjør mer enn 75 prosent av 
den enkeltes inntekt året før.

Det er arveavgift i Frankrike på verdier til livsarvinger over 100 000 euro. Satsene varierer fra 5 
prosent til 45 prosent, avhengig av verdien av det som arves.

Tyskland
Selskapsskatten i Tyskland er 15 prosent, effektiv skattesats er 15,825 prosent, fordi et solidaritets-
tillegg medregnes. I tillegg har Tyskland en trade tax på rundt 14 prosent (varierer geografisk fra 
12,6 til 20,2 prosent), slik at den samlede gjennomsnittlige skatten for bedrifter er mellom 28 og  
36 prosent. Et veid gjennomsnitt som benyttes av OECD for Tyskland er 29,9 prosent.12
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Utbytte og renteinntekter blir beskattet med 25 prosent. Effektiv utbytteskatt er 26,375 etter den 
vanligste metoden for å beregne utbytteskatt (også her et solidaritetstillegg). En frivillig metode  
kan også velges, dersom skatteyteren eier mer enn 25 prosent, eller 1 prosent, dersom skatteyteren 
er ansatt i selskapet. Da beskattes utbyttet progressivt og vil ende mellom 0 og 28,485 prosent. 

Marginalbeskatningen for eiere i Tyskland er da, basert på den gjennomsnittlige selskapsskatten på 
29,9 prosent:

29,9 + (((1-0,299) X 0,26,375)) X 100) = 48,7 prosent

Det er viktig å merke seg at denne kan variere, avhengig av hvor i Tyskland selskapet som betaler 
utbytte, befinner seg.

Tyskland beskatter etter en aksjonærmodell som innebærer at selskapsoverskudd beskattes i 
selskapet og etterfølgende utdeling av utbytter beskattes hos aksjonæren. Generelt beskattes 
utbytter og kapitalgevinster på samme måte, med samme skattesats. 

Det er fritak for skatt på inntektsstrømmer mellom selskaper i en holdingstruktur, men 5 prosent av 
slike inntektsstrømmer beskattes med 15 prosent.

Tyskland har arveavgift opp til 30 prosent for nærstående.

Spania
Selskapsskatten i Spania er 25 prosent. For oppstartsselskaper er det, på visse vilkår, 15 prosent 
selskapsskatt de to første årene.

Utbytte og kapitalinntekter beskattes progressivt fra 19 prosent for de første 6 000 euro, deretter  
21 prosent opp til 50 000 euro, så 23 prosent opp til 200 000 euro og 26 prosent over dette.  

Marginalbeskatningen for eiere av selskapsskatten og utbytteskatten blir da 44,5 prosent:

25 + (((1-0,25) X 0,26)) X 100) = 44,5 %

Spania har aksjonærmodell.

Spania har formuesskatt, men den bestemmes regionalt. Satsene varierer fra 0,2 prosent til  
3,5 prosent (etter 2021). Skatteytere må rapportere inn formue, dersom den er over 2 millioner 
euro. 

Madrid har ikke formuesskatt. De gir en 100 prosent rabatt. Av de totalt 17 regionene, er det 
flere som har rabatter og unntak for betaling av formuesskatt. I 2021 er det flere av regionene 
som har uttalt at de har som intensjon å etablere full rabatt, altså null i formuesskatt. I tillegg  
gis det unntak for unoterte aksjer og sammenlignbare eierinteresser (utenom eiendomsselskaper 
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eller porteføljer/fond), der eieren har mer enn 5 prosent av aksjene og har en administrativ 
funksjon i det selskapet som tilsvarer at 50 prosent eller mer av inntektene er knyttet til selskapet.  
 
I tillegg er det et tak for betaling av formuesskatt. Den sammenlagte skattebyrden fra inntektsskatt 
og formuesskatt skal ikke overstige 60 prosent av skatteyterens skattbare inntekt. Gjør det det,  
blir formuesskatten redusert, dog ikke under 20 prosent av den opprinnelige summen.

Konklusjon
Inklusiv formuesskatten beskatter Norge eiere hardt, i mange tilfeller mye hardere enn andre 
land. Det er kun boligbeskatningen som er gunstig i Norge. Dersom man bare sammenligner 
marginalbeskatningen for selskapsskatt og utbytteskatt, ligger Norge fremdeles høyt i OECD-
sammenheng. Når formuesskatten inkluderes, er Norge på topp eller i toppsjiktet for beskatning 
av bedriftseiere som har investeringer og næringsvirksomhet. Generelle sammenligninger av 
kapitalbeskatning fra blant annet OECD, inkluderer primærboliger. Siden Norge beskatter bolig  
svært gunstig, gir slike sammenligninger ikke et riktig bilde av beskatningen av bedriftseiere.
 
En oversikt over hvordan formuesskatten slår ut i Norge, viser at marginalbeskatningen er svært  
høy. Fordi rentenivået er lavt, blir formuesskatten en stor belastning og kan tvinge eiere til å ta  
større risiko for å få høyere avkastning, samtidig som de vil søke sikre kontantstrømmer for å  
kunne betjene den. Oljefondets avkastning er fem prosent brutto over tid. Oversikten i dette  
notatet viser at svært mye av avkastningen forsvinner i skatt med dagens regler for formuesskatt. 
Dersom man legger Arbeiderpartiets alternative statsbudsjett for 2021 til grunn, forverres bildet 
betydelig og kan gi negativ realavkastning.

Det er ofte at andre land med formuesskatt trekkes frem i debattene. I dag er det kun to land som 
har det i Europa utenom Norge. Sveits kan vi ikke sammenligne oss med – deres skattesystem er 
for ulikt det norske. I Spania er det store rabatter i mange regioner, noen har 100 prosent rabatt, og 
dermed fritak for formuesskatt. Alle andre europeiske land har avskaffet formuesskatten, inkludert 
våre to naboland Danmark og Sverige.
 

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.

Versjon 2 har med en presisering av skjermingsfradragets virkning på utbytteskatten, og har moderert konklusjonen  
fra at Norge har «høyest» eierbeskatning til «blant de høyeste», da beskatningen varierer med avkastningen.
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