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Sentral, men ikke avgjørende faktor for valg av transaksjonsmodell for 
generasjonsskifte 

 

• Hva er det jeg vil med generasjonsskiftet? 

• Personlige forhold – livskvalitet 

• Forhold til arvinger – informasjon, kommunikasjon, modning og refleksjon 

• Hvem er den rette til å overta virksomheten? 

• Når skal overtakelsen skje? 

• Utarbeidelse av handlingsplan, klargjøring, gjennomføring 

Skatt og avgift 
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Situasjonen pr 5. november 2013 
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St.prp. 1 (2013-2014) 

Redusert arveavgift og 

formuesskatt fra 2014. 

Redusert 

selskapsskattesats fra 

28 % til 27 % 

Arveavgiften fjernes 

helt fra 2015!? 

Arveavgiften kan 

fjernes allerede nå! 

Hva sier Siv og Erna i 

Tilleggsproposisjonen 

den 8. november? 
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Hva skjer med dagens regler om diskontinuitet med hensyn til skattemessig 
inngangsverdi? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usikkert: 
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• Må overta givers inngangsverdi 

 

• Max 100 % av skattemessig formuesverdi 

 

• Fradrag i arveavgiftsgrunnlaget for latent skatt 

Kontinuitet for ikke-børsnoterte aksjer gjelder allerede! 
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…eller… 

 

velge en transaksjonsmodell som ikke utløser arveavgift 

Generasjonsskifter som ikke MÅ gjennomføres nå bør 
avventes, 
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Salg/gavesalg Realisasjon 
Skatteutløsende 

begivenhet 

Dagens utgangspunkt 
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Gave Ikke realisasjon 
Skattefri 

Men; arveavgift 



PwC 

5. november 2013 

2013 2014 (forslag) 

0 – 470 000 0 % 0 – 1 000 000 0 % 

Neste 330 000 6 % (8 %) Over 1 000 000 10 % (15 %) 

Over 800 000 10 % (15 %) 

Arveavgiftssatser: 
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• Hovedregel:  

• Objektets markedsverdi (virkelig verdi) 

• Ikke børsnoterte aksjer, andeler i ANS, DA, KS: 

• 60 % eller 100 % av skattemessig formuesverdi 

• over MNOK 10 ► 100 % 

• Børsnoterte aksjer: 

• Notert kurs pr. 1. januar i ervervsåret 

• Aksjer i utenlandske foretak: 

•  Antatt salgsverdi pr. 1. januar i ervervsåret 

Grunnlaget for arveavgift 
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• Rentefri avdragsordning over 12 år 

• Minimum eierandel: 25 % 

• Bortfaller ved salg (av mer enn 50 %), eller mottakers død 

Avdragsordning for betaling av arveavgift 
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I. Utløser ikke arveavgift for mottaker (kjøper) 

II. Utløser ikke gevinstbeskatning av giver (selger) dersom 
arveavgiftsgrunnlaget er lavere enn skattemessig inngangsverdi 

Gavesalg til verdi lik arveavgiftsgrunnlaget: 
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- Aksjeloven § 8-10 

- Selgerkreditt må renteberegnes 

- Selgerkreditt kan ettergis helt eller delvis 

- NB! Gir lav skattemessig innbetalt kapital i Junior Invest AS 

Ved gavesalg mot selgerkreditt kan  
nedbetaling betjenes over driften 
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Drift AS 

Junior Invest AS 

Drift AS 

(Gave)salg 

Utbytte  

0% skatt 

Nedbetaling av selgerkreditt 

100 % 
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i) valgt organisasjonsform, 
 
     og/eller  
 

ii) "innmatsalg"  eller salg av aksjer/andeler 

Ved ordinært salg avhenger skatte- og avgiftsmessige 
konsekvenser av: 
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Alternative organiseringer 

AS 
EPF 

  Aksjonærmodellen 

Deltakermodellen 

DLS 

Foretaksmodellen 

 Virksomhet 

AS 

DLS 

Fritaksmetoden 

Kapital- 

inntekt 

Egen  

bolig 

                 0%       28%                    51%               48,16% 

   (50,28%)       (47,44%) 

48,16% 

(47,44%) 

0% (aksjegevinster) 

0,84% (utbytte) 

(0,81%) 
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a) kontormaskiner – 30 % 

b) goodwill – 20 % 

c) vogntog, lastebiler, etc – 20 % 

d) personbiler, traktorer, maskiner etc – 20 % (startavskriving?) 

e) skip, fartøy, rigger mv – 14 % 

f) fly, helikoptre – 12 % 

g) anlegg for overføring og distribusjon av elektrisk kraft – 5 % 

h) bygg og anlegg – 4 % 

i) forretningsbygg – 2 % 

j) tekniske installasjoner – 10 % 

Gevinst og tapskonto – 20 % inntekts- og fradragsføring. Partenes avtalte fordeling er ikke 
bindende for Skattemyndighetene. 

 

 

Innmatsalg – fordeling av salgssum 
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Saldogruppe 



PwC 

5. november 2013 

Forhandling om skatterabatter 
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• Arver du skatterotet ved 
erverv av aksjer og lar selger 
få skattefordelen? 

 

• Hvem får skattefordelen?  

 

• Forhandling om 
skatterabatter ved aksjesalg 
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• Manglende skattemessig verdi på tomt prises normalt ikke, dvs. at det 
forutsettes videresalg av aksjer, og at det er manglende avskrivninger som 
prises, ikke potensiell merskatt ved innmatsalg. Unntak ved 
utbyggingsprosjekter, for eksempel bolig. 

• Underskudd og negativ GTK har erfaringsmessig større "spredning" i 
verdsettelsen, mellom 0-28 % 

• Positiv GTK beregnes til "nåverdi", dvs ca 20 % 

• Varierende holdninger og bevissthet knyttet til beregning og forhandling av 
skatterabatter 

Hvordan "prises" skatteposisjoner i et AS? 
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Markedsverdi av bygninger NOK 400 000 000 

Skattegrunnlag NOK 240 000 000 

Tapt skattegrunnlag NOK 160 000 000 

 
Rabatt 10 % 

 
NOK 16 000 000 

Eksempel 
Kalkulasjon for tapt skattegrunnlag 
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• Hva dersom tomtens skattemessige verdi er MNOK 10, men verdien er 
MNOK 60? 

• Rabatten bør da reduseres med MNOK 50 x 10 % = MNOK 5 
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• Justeringsreglene for merverdiavgift 

• Omregistreringsavgift for kjøretøy 

• Dokumentavgift for fast eiendom 

Andre særavgifter 
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Omdannelse fra enkeltpersonforetak til AS og 
holdingstruktur 

EF 

1. Skattefri  

omdannelse 

AS 

Datter 

2. Konsern- 

fusjon  

Fordring Fusjon 

Vederlagsaksjer 
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AS A 
AS 

Mor 
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Etablering av holdingstruktur for selskap i personlig eie 

AS A 
AS 

Mor 

AS 

Datter 

Konsern- 

fusjon  

Fordring Fusjon 

Vederlagsaksjer 

Nystiftet 

Nystiftet 
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Tema – ulovfestet gjennomskjæring av 
transaksjonsrekke med fisjon og etterfølgende salg av 
aksjer 

• Fritaksmetoden åpner for skattefrie aksjesalgstransaksjoner, mens 
innmatsalg vil være et alternativ som medfører beskatning av merverdier 

• Man ønsker derfor naturligvis å selge aksjer i stedet for innmat dersom det 
foreligger merverdier på de aktuelle eiendelene 

• Fisjon er ofte et nødvendig ledd for praktisk å legge til rette for salg av 
aksjer, for eksempel utfisjonering av faste eiendommer i egne 
eiendomsselskap.  

• Forberedende fisjoner til etterfølgende aksjesalg har en side mot ulovfestet 
gjennomskjæring. Hvor står vi i dag?  
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i. Overveiende skattemessig motiv? 
 
 

ii. Illojalt? 

 

Omorganisering vs skattemessig gjennomskjæring 
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Hva innebærer skattemessig gjennomskjæring i 
relasjon til en slik transaksjonsrekke (fisjon og 
etterfølgende aksjesalg) 

• Ligningsmyndighetene gjennomskjærer valget av transaksjonsform, slik at 
en aksjesalgstransaksjon likevel beskattes som et skattepliktig innmatsalg.  

• Utgangspunktet er at transaksjonsmønsteret som skattyter velger skal legges 
til grunn skatterettslig 

• Ulovfestet gjennomskjæring vil unntaksvis gi grunnlag for å legge et annet 
forhold til grunn for skattemessige formål 

• Skatteloven § 14-90, relevant når det er sannsynlig at utnyttelse av generell 
skatteposisjon er overveiende motiv for transaksjonen 
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Når er siste frist for å fisjonere? 

Ordinær drift Avtale Forhandlinger Tilbud 

Fisjon? 

? ? ? ? 
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• Risiko for omklassifisering av salgsvederlag fra kapitalinntekt til 
personinntekt (lønn) 

• Momenter: 

• Bindingstid – utbetaling av salgsvederlag avhengig av om bindingstid er 
oppfylt? 

• Konkurransebegrensning 

• Lavere lønn enn markedslønn 

• Vederlaget synes høyere enn det selskapets substans og inntjeningsevne 
kan forklare 

Særlig om Earn out 
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