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Sammendrag

Norge går glipp av milliarder i skatteinntekter som følge av ganske enkle
tilpasninger til reglene om skatt på utbytte ved omsetning i såkalte “dark pools”.

Utenlandske aksjonærer har i mange år ved ganske enkle tilpasninger unngått skatt
på utbytte på norske aksjer. Det dreier seg om betydelige beløp hvert år. Slik omgåelse
er uheldig av en rekke grunner, en sak er at staten taper skatteinntekter, uheldig er
det også at det oppstår konkurransevridninger når noen investorer slipper skatt, andre
ikke. I tillegg er det naturligvis slik at samfunnsøkonomisk bør resurser brukes på
verdiskapning, ikke skatteplanlegging. Vi skal i denne kronikken vise hvordan man
unngår norsk skatt og gjøre noen anslag over hvor store beløp det dreier seg om.
“Panama Papers” avdekket aggressiv skatteplanlegging foretatt av enkeltpersoner og
selskap. En trenger imidlertid ikke å dra til varme strøk for å finne lignende opplegg.
Man trenger som vi straks kommer tilbake til ikke å se lenger enn til Statoil. Utbytte på
aksjer beskattes på forskjellig måte avhengig av hvem som eier dem og hvor disse bor.
Utlendinger som eier Statoil-aksjer betaler vanligvis en kildeskatt til Norge på 15%.
Utenlandske aksjonærer liker imidlertid ofte ikke å betale norsk skatt.
Så hvordan unngår en skatt på utbytte? Enkelt sagt gjøres det ved at aksjonæren som
får skatteplikt på mottatt utbytte for en kort periode overfører aksjen eller rettigheter
i denne til en aksjonær som kan motta utbytte skattefritt, såkalt parkering av aksjer.
Noen aksjonærer kan nemlig det, dette gjelder først og fremst når aksjonæren er et
selskap som er hjemmehørende innenfor EØS-området. Deretter tilbakeføres aksjen til
opprinnelig aksjonær. Den velvillige “midlertidige” aksjonæren får et lite vederlag for
bryet.
Hvor vanlig er så dette? Slike transaksjoner rapporteres til Oslo Børs om det handles i
noterte selskap. I disse dager omsettes imidlertid ikke Statoil bare på Oslo Børs, det er
konkurranse mellom børser og andre, mindre offentlige handelsplasser, såkalte “Dark
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Pools”, om handelen i aksjer. Men alle handelsplasser må rapportere sin omsetning.
Vi har derfor sett på handelen i Statoil på to steder: Oslo Børs, og handel utenom børs
(OTC).
Bildet nedenfor viser ukentlig omsetning av Statoilaksjer på de to markedsplassene.
I samme bilde viser vi utbyttedatoene som en grønn, loddrett linje. Hva som foregår
vises tydelig: Det er en ekstrem økning i omsetningen i Statoil i uken før og uken
etter utbytte-datoen. All denne “ekstra” omsetningen skjer på de mindre transparente
markedsplassene.

Datakilder: Oslo Børs Informasjon og Reuters.

Figur 1: Ukentlig omsetning av Statoil

Vi kan her gjøre en liten regneøvelse, for å vise det potensielle omfanget av disse
transaksjonene, og hva det kan betyr for tapt skatteproveny. La oss ta utbytte i 2008, som
var 4.3 per aksje. I gjennomsnitt gjennom året før var den daglige OTC-omsetningen i
Statoil på 2.9 million aksjer. I uken før utbytte-dagen var tilsvarende tall 20.6 millioner
aksjer. Hvis vi antar at det “ekstra” volumet ut over 2.9 millioner er skattemotivert,
og en oppnår en skattebesparelse på 15%, vil det tapte skatteprovenyet være på 80
millioner kroner. Hvis vi gjør samme øvelse for hele perioden i figuren (2008-2014),
ville det tapte skatteprovenyet være på 845 millioner. Husk at dette eksemplet bare er
for ett selskap (selv om Statoil selvfølgelig er det største på Oslo Børs). Det blir fort
penger av slikt.
Et annet interessant poeng i dette eksemplet er at en ser at denne typen skattemotiverte
transaksjoner har blitt flyttet fra det mest opplyste markedet, Oslo Børs, til de nyere
markedsplassene (Dark Pools), hvor mange transaksjoner kun blir rapportert i ettertid.
Dette får en til å mistenke at det er aspekter med disse transaksjonene som ikke tåler
å eksponeres på offentlige markeder. Gitt skattemotivasjonen er en opplagt mistanke
at dette ikke er en reell overføring av aksjer. For eksempel kan det være at dette
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er et aksjesalg med en tilbakekjøpsavtale. Slike avtaler kan også brukes for å oppnå
tapsfradrag på ikke-reelle aksjesalg.
Det er med andre ord ganske gode grunner til at både norske skattemyndigheter,
men også lovgiver og Finansdepartementet, ser nærmere på disse markedene og slike
handler.
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