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Hva betaler multinasjonale selskaper i 
Norge i skatt?

Globalisering av økonomien fører til at multinasjonale 
selskaper blir stadig viktigere for norsk økonomi. 
Skatteetatens kartlegging av multinasjonale selskaper viser 
at vi har omtrent 30 000 multinasjonale selskaper i Norge. 
Disse utgjør ni prosent av alle selskaper i Norge, og betaler 
over halvparten av all selskapsskatt

Multinasjonale selskaper er selskaper som driver 
virksomhet i flere land. Samtidig som de spiller en viktig 
rolle i verdensøkonomien, blant annet gjennom å spre 
innovasjon og teknologi i ulike land, har de fått mye negativ 
oppmerksomhet de siste årene på grunn av internasjonal 
skatteplanlegging. Internasjonal skatteplanlegging er 
tilpasning av selskapsstrukturer og transaksjoner på tvers 
av landegrenser med sikte på at skatter og avgifter for hele 
selskapet sett under ett skal bli minst mulig. 

Den internasjonale organisasjonen for økonomisk 
samarbeid og utvikling (OECD) startet i 2012 et prosjekt 
kalt Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) for å utvikle et 
internasjonalt rammeverk og retningslinjer for hvordan landene 
kan kjempe mot skatteomgåelse utført av multinasjonale 
selskaper. Som en del av Skatteetatens oppfølging av BEPS-
prosjektet, ble det bestemt at Skatteetaten skal utarbeide 
en systematisk oversikt over hvilke selskaper i Norge som er 
multinasjonale. I denne artikkelen presenterer vi foreløpige 
tall for antall multinasjonale selskaper i Norge og deres 
skatte- og avgiftsinnbetalinger.

Skatteetaten kjemper mot skatteomgåelse

Hovedleveransen i BEPS-prosjektet er en handlingsplan 
bestående av 15 rapporter som adresserer noen av 
de viktigste utfordringene knyttet til skattemotivert 
overskuddsflytting (OECD 2015a). Prosjektet har foreslått 
en rekke tiltak inkludert retningslinjer og anbefalinger for å 
bekjempe skatteomgåelse utført av multinasjonale selskaper. 
Norge implementerer BEPS-retningslinjene gjennom 
skatteloven. Noen endringer får øyeblikkelig virkning, mens 
andre retningslinjer krever utredning og regelendringer og 
implementeres fortløpende. 

Som en del av oppfølging av BEPS-prosjektet skal 
Skatteetaten utarbeide en systematisk oversikt over hvilke 
selskaper i Norge som er multinasjonale, basert på interne 
og eksterne datakilder. En slik oversikt kaller vi for et manntall 
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av multinasjonale selskaper. Manntallet skal i første omgang 
brukes til å få en oversikt over antallet multinasjonale 
selskaper og deres bidrag til skatteinntektene. På lengre 
sikt kan manntallet gi nye muligheter for analyser av 
problemstillinger innenfor skatteomgåelse, som er i tråd med 
anbefalingene til BEPS Action 11 som har fokus på analyser 
av BEPS og effekter av BEPS tiltak (OECD 2015b).  

Skatteetatens manntall over multinasjonale 
selskaper i Norge 

Det finnes flere måter å definere multinasjonale selskaper 
på. I dette arbeidet definerer vi fire grupper av selskaper 
som multinasjonale:

• Selskaper i Norge hvor en utenlandsk aksjonær eier 
mer enn 50 prosent 

• Selskaper i Norge som har minst ett datterselskap i 
utlandet som de kontrollerer mer enn 50 prosent av

• Norske selskaper med filial i utlandet

• Filialer av utenlandske selskaper i Norge

Dersom et selskap i et konsern klassifiseres som 
multinasjonalt, klassifiserer vi hele konsernet som 
multinasjonalt. 

Videre deler vi multinasjonale selskaper i norsk-
kontrollerte og utenlandskontrollerte. Selskaper som er 
eid med mer enn 50 prosent av en utenlandsk aksjonær 
og filialer av utenlandske selskaper i Norge kategoriserer 

vi som utenlandskontrollerte multinasjonale selskaper, 
uansett om de har datterselskaper eller filialer i utlandet. 
Norskkontrollerte selskaper med datterselskaper eller 
filialer i utlandet, definerer vi som norskkontrollerte multi-
nasjonale selskaper. Selskaper som ikke blir klassifisert som 
multinasjonale kaller vi for nasjonale.

Manntallet inneholder aksjeselskaper, allmennaksje-
selskaper og filialer, uavhengig av selskapenes størrelse. 
Resultatene som presenteres i denne artikkelen gjelder for 
inntekståret 2016.

Multinasjonale selskaper betaler mer enn 
halvparten av all selskapsskatt

Resultatene av vårt kartleggingsarbeid viser at det i 2016 var 
29 600 multinasjonale selskaper i Norge, noe som utgjorde 
9 prosent av det totale antallet selskaper. 13 800 av de 
var utenlandskontrollerte, og 15 800 var norskkontrollerte 
multinasjonale selskaper.

De multinasjonale selskapene hadde 50 milliarder 
kroner i utliknet skatt, det utgjør omtrent 60 prosent av all 
skatt for selskaper i Norge. I denne sammenheng ser vi 
bort fra petroleumsskatt. Norskkontrollerte multinasjonale 
selskaper bidro med 33 milliarder norske kroner, mens 
utenlandskontrollerte multinasjonale selskaper betalte 17 
milliarder norske kroner. 

Noen få multinasjonale selskaper er svært viktige for 
skatteinntektene
Hvis man rangerer de multinasjonale selskapene i vårt 
manntall etter hvor mye de betaler i selskapsskatt, viser 

tallene at de 100 selskapene som betaler mest er ansvarlige 
for 70 prosent av all selskapsskatt som multinasjonale 
selskaper betaler i Norge. Det utgjør rundt 34 milliarder 
kroner. For de 100 nasjonale selskapene som betaler 
mest selskapsskatt, er denne andelen kun 20 prosent, 
noe som utgjør rundt 6,5 milliarder kroner. At manntallet 
inneholder noen svært store virksomheter som betaler mye 
selskapsskatt, betyr at små endringer i manntallet, eller små 
endringer i aktiviteten til de største selskapene, kan føre til 
store endringer i samlet utliknet selskapsskatt for denne 
gruppen fra år til år.

Samtidig ser vi at vi mange selskaper i Norge, både 
nasjonale og multinasjonale, ikke betaler skatt. Andelen av 
de som ikke betaler skatt blant multinasjonale er noe høyere 
enn blant nasjonale, på 69 mot 62 prosent.

Multinasjonale selskapers bidrag til 
merverdiavgiftsprovenyet

Merverdiavgift er en generell omsetningsavgift på forbruk av 
varer og tjenester. Det er virksomhetene som er ansvarlige 
for å kreve inn og betale merverdiavgift til staten. Inntektene 
fra merverdiavgift var 266 milliarder kroner i 2016 og utgjorde 
24 prosent av de samlede skatte- og avgiftsinntektene det 
året. Dette tallet inkluderer merverdiavgift ved import som i 
2016 ble betalt til Tolletaten. 

Ved fordeling av merverdiavgift mellom nasjonale 
og multinasjonale selskaper har vi tatt hensyn til at 
flere virksomheter kan være felles registrert og betale 
merverdiavgift sammen. Multinasjonale virksomheter bidro 
i 2016 med 127 milliarder kroner i følge vår klassifisering. 
Det utgjorde 47 prosent av den totale inntekten fra 
merverdiavgift.

Multinasjonale selskaper og arbeidsgiveravgift

Alle arbeidsgivere, både i privat og offentlig sektor, plikter 
å betale arbeidsgiveravgift av lønnskostnader og andre 
avgiftspliktige ytelser. Arbeidsgiveravgift er en viktig del av 
statens samlede inntekter, og utgjorde i 2016 15 prosent av 
samlet skatte- og avgiftsproveny, det vil si 162 milliarder av 
totalt 1100 milliarder. 

Samlet proveny på arbeidsgiveravgift for arbeidsgivere 
som var aksjeselskaper, allmennaksjeselskaper eller filialer 
i 2016, var på 107 milliarder. Av dette sto de multinasjonale 
virksomhetene for 64 milliarder, noe som tilsvarer 60 prosent 
av det samlede provenyet i denne gruppen. Virksomhetene 
som var nasjonale sto for 43 milliarder i arbeidsgiveravgift, 
noe som tilsvarer 40 prosent av provenyet.

Multinasjonale selskaper betaler skatt, men 
betaler de riktig skatt?

Multinasjonale selskaper utgjør i følge vår klassifisering 9 
prosent av alle selskaper i Norge, men betaler en betydelig del 
av total selskapsskatt, merverdiavgift og arbeidsgiveravgift i 
Norge. 

Spørsmålet om de betaler sin rettmessige andel av 
skatter i Norge er vanskeligere å besvare. Fra media 
og Skatteetatens kontrollvirksomhet vet vi at enkelte 
multinasjonale selskaper driver med overskuddsflytting for å 
unngå eller unndra skatt i Norge. I tillegg finnes det noen få 
empiriske studier om overskuddsflytting blant multinasjonale 
selskaper basert på norske data (Bakke, Hopland og Møen 
2016, Langli og Saudagaran 2004). Disse studiene har som 
mål å finne ut om det foregår systematisk, skattemotivert 
overskuddsflytting blant multinasjonale selskaper i Norge. 
Dette gjør de blant annet ved å sammenlikne lønnsomhet 
mellom nasjonale og multinasjonale selskaper. Resultatene 
fra disse studiene tyder på at det foregår overskuddsflytting 
blant multinasjonale selskaper, også i Norge. 

Skatteetatens manntall av multinasjonale selskaper gir 
muligheter til å gjennomføre nye analyser av omfanget av 
BEPS, i tillegg til analyser av effekter av BEPS-tiltak i Norge. 
På den måten får Skatteetaten en bedre oversikt over 
omfang av overskuddsflytting og følger opp anbefalingene 
fra OECD.

Figur 1. Utliknet skatt for selskaper: Nasjonale vs. multinasjonale selskaper i Norge, 2016
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