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Høring - endring i skattereglene for Svalbard 

Det vises til brev fra Finansdepartementet datert 28.06.2011 der Skatt Nord, Svalbard skattekontor 
er invitert til å avgi høringsuttalelse vedrørende følgende forslag til endringer i skattereglene for 
Svalbard:  
 

 
1. Forslag om bruk av fastlandsskattesats for selskapsoverskudd over 10 millioner kroner når 
 selskapsoverskuddet ikke kan knyttes til realkapital/arbeidsinnsats på Svalbard. 
2. Forslag om reduksjon av kildeskatt ved utdeling av utbytte til utenlandsk aksjonær 
3. Svalbard skal ikke sees som lavskatteland etter ”NOKUS-reglene” 
 
 
 

Svalbard skattekontor har følgende kommentarer til endringsforslagene:  
 
 

1. 
 

Fastlandsskatt på selskapsoverskudd 

- 
 

Generell betraktning 

Det regelverk som gjelder i dag vil maksimalt gi en samlet beskatning til Svalbard på                  
37%  -  fordelt med 16% på selskapsoverskudd og etterfølgende 25% som kildeskatt på eventuelt 
utbytte når dette går til utland. 
Foreslått regelverksendring vil kunne gi en samlet beskatning til Svalbard på inntekt over 10 mill. 
med 42.4 % -  fordelt med 28% på selskapsoverskudd og etterfølgende 20% som kildeskatt på 
eventuelt utbytte. 
 
I henhold til norsk skattelov § 10-71 skal det foretas beskatning av selskapets eiendeler som om de 
var realisert ved flytting fra fastlandet til Svalbard. Bestemmelsen er også gjort gjeldende for 
Svalbard og medfører at beskatning etter § 10-71 også blir foretatt for selskap som flytter fra 
Svalbard.  
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Hvorvidt den maksimale beskatning er 37% eller 42.4% vil neppe være avgjørende for om et 
selskap velger etablering på Svalbard. Selskaper som alene søker redusert beskatning vil  knapt 
vurdere  Svalbard, dertil finnes et altfor stort utvalg av beskatningsområder med langt lavere skatt. 
 
Skattekontoret kan således ikke se at det forligger et påtakelig behov for den forslåtte 
regelverksendringen. 
 
 
 

- 
 

Departementets forslag til ny beregningsregel 

Foreslått regelendring vil trolig bare i liten grad medføre merarbeid for skattekontoret ettersom få 
om noen selskaper vil bli berørt av endringen. 
 
  
Arbeidsinnsats - lønn skattepliktig til Svalbard
 

. 

Grunnlag for beregning av ”10 ganger kostnader til lønn”  oppfattes å være lønnsinnberettet beløp i 
lønnstrekkordningen for Svalbard. Denne størrelsen avviker fra kostnadsført lønn i selskapets 
regnskap. Beregningsgrunnlaget kan ikke hentes fra selskapets næringsoppgave - beløpet må hentes 
direkte fra lønnstrekkordningen.  
 
 
Realkapital på Svalbard  
 
Skattemessige verdier danner beregningsrunnlag. Disse bør i det vesentlige finnes enten i selskapets 
Saldoskjema og/eller  i Skjema for forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier. 
Dette oppfattes å være uproblematisk. 
 
Kravet om at realkapitalen må  bero på Svalbard mer enn ¾ av inntektsåret vil imidlertid medføre 
merarbeid for skattekontoret. Det foreligger ikke opplysninger om dette i pliktige  ligningsoppgaver 
slik de nå er utformet. Klarlegging av faktum på dette området vil derfor medføre at de aktuelle 
selskap må kontaktes. 
 
Etter skattekontorets oppfatning vil bestemmelsen bli mer praktikabel dersom det settes krav om at 
realkapital må bero på Svalbard ved utgangen av inntektsåret – alternativt  at realkapital må bero på 
Svalbard hele inntektsåret.  Opplysninger for begge disse alternativene vil i det vesentlige kunne 
hentes fra selskapets leverte ligningsoppgaver. 
 
 
 
 
 
 



 2011/636760   Side 3 av 3 
 

- 
 

Skatteetatens datasystemer  

Det må antas at den foreslåtte regelendringen vil få anvendelse bare unntaksvis og for noen få  
selskaper. Skatteetatens datasystemer vil  effektivt kunne benyttes for å finne aktuelle selskaper. 
 
Slik skattekontoret ser det bør det foretas en vurdering av kost/nytte før beregningsformler mv blir i 
implementert i skatteetatens datasystemer. 
Det kan like gjerne være mest kostnadseffektivt å foreta manuell ferdigberegning av skatt når den 
foreslåtte unntaksregel blir lagt til grunn for skatteberegningen. 
 
Skattekontoret har imidlertid trygghet for at SKD fortar løpende vurderinger av kost/nytte ved valg 
av dataløsning så vel i dette tilfellet som i andre tilsvarende saker. 
 
 

2. Kildeskatt 
 

 
Etter skattekontorets oppfatning er foreslått endring av prosentsats for kildeskatt et adekvat forslag 
tatt i betraktning innføring av økt inntektsskatt. 
 

 
3. 
 

NOKUS 

 
Skattekontoret er fornøyd med at det presiseres at Svalbard ikke skal ansees som ”lavskatteland” i 
forhold til NOKUS-bestemmelsene i norsk skattelov §§ 10-60 – 10-68. 
 
 
 
 
Med hilsen  
 
 
Terje Kaastad  
Underdirektør 
Skatt Nord - Svalbard skattekontor 
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