
 

TILLEGG 4 TIL VEDLEGG XI  

 

REFERERT TIL I ARTIKKEL 4.11 

 

RESERVASJONER 

AV KONGERIKET NORGE 

 

 

NORGE 

 

Sektor:  Alle sektorer 

Undersektor:  - 

Rettslig kilde eller 

hjemmel for tiltaket: 

 

Kortfattet beskrivelse av 

tiltaket: 

Norge gir ikke Ukraina preferanser som følger av 

bilaterale investeringsavtaler signert av Norge før 1997.  

Hensikten eller formålet 

med tiltaket: 
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NORGE  

 

Sektor:  Alle sektorer 

Undersektor:  - 

Rettslig kilde eller 

hjemmel for tiltaket: 

 

Kortfattet beskrivelse av 

tiltaket: 

Norge reserverer seg retten til å anvende tiltak som er i 

strid med artikkel 4.4 for pålegging, gjennomføring eller 

innkreving av direkte skatt, så lenge slike tiltak ikke er i 

strid med skatteavtaler
1
 som er i kraft mellom Ukraina 

og Norge. 

Hensikten eller formålet 

med tiltaket: 

 

 

                                                 
1  Convention between The Government of the Kingdom of Norway and The Government of 

Ukraine for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with 

respect to Taxes on Income and on Capital, signed 7 March 1996 or a tax treaty 

succeeding this tax treaty. 
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NORGE 

 

Sektor:  Alle sektorer 

Undersektor:  - 

Rettslig kilde eller 

hjemmel for tiltaket: 

Lov av 13. juni 1997 nr. 44 (aksjeloven) og Lov av 13. 

juni 1997, nr. 45 (allmennaksjeselskapsloven) 

Kortfattet beskrivelse av 

tiltaket: 

Administrerende direktør i et aksjeselskap og minst 

halvparten av medlemmene i styret og 

bedriftsforsamlingen må være bosatt i Norge. Kravet om 

bosetting gjelder ikke for borgere i andre EØS-land som 

har fast bosted i et av disse landene. Nærings- og 

handelsdepartementet kan gi unntak fra bostedskravet.  

Hensikten eller formålet 

med tiltaket: 

Bostedskravet er basert på jurisdiksjonshensyn, for å 

sikre at personene som er ansvarlige for selskapets 

anliggender er tilgjengelige.  
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NORGE 

 

Sektor:  Kraft- og energisektoren 

Reparasjon av transportutstyr  

Undersektor:  - 

Rettslig kilde eller 

hjemmel for tiltaket: 

Ikke anvendelig  

Kortfattet beskrivelse av 

tiltaket: 

Alle aktiviteter innenfor kraft- og energisektoren samt i 

sektoren for reparasjon av transportutstyr skal behandles 

som tjenester i denne avtalen.  

Hensikten eller formålet 

med tiltaket: 
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NORGE 
 

Sektor:  Fisk og fiskeforedling  

Undersektor:  - 

Rettslig kilde eller 

hjemmel for tiltaket: 

Lov om deltagelse i fiske av 16. juni 1972 nr. 57  

Lov om Norges økonomiske sone av 17. desember 1976 

nr. 91 

Fiskeriforbudsloven av 17. juni 1966 nr.19 

Kortfattet beskrivelse av 

tiltaket: 

Konsesjon til å erverve et fiskefartøy eller delta i et 

foretak som eier et slikt fartøy kan bare gis til en norsk 

statsborger eller en juridisk person som defineres som 

norsk. Et foretak anses som å ha samme rettigheter som 

en norsk statsborger når foretakets hovedkontor er 

plassert i Norge og flertallet i styret, inkludert 

styreformannen er norske statsborgere og hat bodd i 

landet de to siste årene. Norske statsborgere må videre 

eie minst 60 % av aksjene og være autorisert til å 

stemme for minst 60 % av stemmene.  

Eierskap til fiskeriflåten skal være begrenset til 

profesjonelle fiskere. For å oppnå rett til å eie et 

fisefartøy må man kunne dokumentere et aktivt 

profesjonelt fiske på et norsk fiskefartøy for minst tre av 

de fem siste årene.   

Det er forbudt for andre enn norske statsborgere eller 

foretak, som definert ovenfor, å foredle, pakke eller 

omlaste fisk, skalldyr og bløtdyr, eller deler og 

produkter av disse, innenfor Norges økonomiske sone. 

Dette gjelder for fangst fra både norske og utenlandske 

fartøy. Unntak blir gitt under spesielle situasjoner. 

Hensikten eller formålet 

med tiltaket: 

Ressursvern og – forvaltning  
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NORGE 
 

Sektor:  Alle sektorer 

Undersektor:   

Level of Government:  Nasjonale og lokale 

Rettslig kilde eller 

hjemmel for tiltaket: 

Ikke anvendelig 

 

Kortfattet beskrivelse 

av tiltaket: 

Kollektiv forvaltning av opphavsrett og nærstående 

rettigheter: vederlags-, fonds- og tilskuddsordninger. 

Hensikten eller 

formålet med tiltaket: 

Å bevare og fremme språklig og kulturelt mangfold i 

Norge. 

 

 

_______________ 


