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Topp 3 
skattetips

Nytt og nyttig
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Skattefunn
SkatteFUNN - fradrag i skatt og 
trygdeavgift for kostnader til 
forskning og utvikling (FoU)

Beløpsgrense 2015: 
15 MNOK for egenutført forskning
33 MNOK for innkjøpt FoU fra 
godkjent forskningsinstitusjon.

Beløpsgrense for 2016:
20 MNOK for egenutført forskning
40 MNOK for innkjøpt FoU

Rammene gjelder per bedrift per år. 
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Tips 1  - Skattefunn
For å maksimere midlene fra 
Skattefunnsordningen

• Der hvor en har flere områder
med forskning og utvikling: 
Splitt opp selskapet i flere
nye selskaper som hver for 
seg kan motta
skattefunnsmidler

• Kjøp fra forskningsinstitusjon
når rammen for egenutført er
nådd

• Husk å søke før 1. september
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Utbytte
For inntektsåret 2016 er selskapsskatten
redusert til 25%

Samtidig er utbytteskatten økt til 28,75% 
(1*115%*25%)

Målsettingen er å lette skattlegging for 
selskaper for å harmonere med andre
land.

Utilsiktet effekt var at utbytte til
aksjonærene ble gunstigere. 

Skattebelastning i 2015: 

Resultat: 100

Skatt: 27

Til utbytte: 73

Utbytte skatt: 19,71

Skattebelastning i 2016:

Resultat: 100

Skatt: 25

Til utbytte: 75

Utbytte skatt: 21,56 (75*115%*25%)

Total skatt: I 2016: 46,56, dvs 46,56%

Total skatt: I 2015: 46,71, dvs 46,71%
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Tips 2 - Utbytte
Selskapsskatten og utbytte fra samme resultat beskattes for personlige
aksjonærer i ulik periode =skatteskjerpelse

Skattebelastning for 2015 resultatet:

Resultat: 100

Skatt (2015): 27

Til utbytte: 73

Utbytte skatt (2016):                           21,56 (75*115%*25%)

Total skatt virkelig: 48,56, dvs 48,56%

TIPS: 

Betal ut utbytte på grunnlag av revidert mellombalanse pr 30.11. 
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Lån fra selskap til personlig aksjonær
Med virkning fra og med 7. oktober 
2015:  

• Lån og sikkerhetsstillelser fra 
selskap til personlig aksjonær 
behandles skattemessig som 
utbytte. 

• Forlengelse eller videreføring av 
lån som er forfalt = nytt lån

• Renter forfalt som legges til 
hovedstolen= nytt låneopptak

• Unntak: Gjelder ikke lån til 
arbeidstaker som er aksjonær og 
eier mindre enn 5% av aksjene
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Tips 3 – Lån fra selskap til personlig aksjonær
• Påse at det tidligere lånet tatt opp 

før 7. oktober 2015 går som avtalt 
vedrørende renter og avdrag

• Nytt behov for låneopptak må ikke 
foretas med utgangspunkt i tidligere 
lån

• Liten grunn til å foreta et låneopptak 
om en ikke samtidig er ansatt og 
eier under 5% av aksjene

• Om det foretas låneopptak som 
rammes av regelen: Tilbakebetaling 
innrapporteres som innskutt EK i 
aksjonærregisteroppgaven. 
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Takk for meg

Nina Straume Stene
Statsautorisert revisor og 
Partner i KPMG

Telefon: 40 63 98 51
Email: 
nina.straume.stene@kpmg.no
www.kpmg.no
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