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Arv, skatt og 
generasjonsskifte 
- Beholde i fam? 

- Selge? 

Ole Tellef Grundekjøn                 
Advokat MNA og Siviløkonom NHH 



Hva er generasjonsskifte 
 

• Hel eller delvis overføring av 
formuen/virksomheten til neste generasjon 

 
• Generasjonsskifte er i praksis en prosess -  

(ofte en lang prosess) som bør igangsettes 
tidsnok 

 
• Spørsmål: 

– Hvilke fordeler/ulemper er det ved å overføre 
virksomheten/ eiendelene mens man ennå er 
i live                  ….  i forhold til å vente til etter 
lengstlevendes død ? 

– Mellomløsninger,-  livrentekonto, fondskonto 
og livkonto. 

– Er det mulig å gjøre ektefelle/livsarvinger 
arveløse i Norge i dag?? 

Ole Tellef Grundekjøn                 
Advokat MNA og Siviløkonom NHH 



Generasjonsskifte hvor neste generasjon overtar -   
muligheter til å foreta et  

planlagt generasjonsskifte 

• Ved testament: 
– Må hensynta pliktdelsarv 
– Pliktdelsarv kan begrenses 

• I levende live: 
– Står her svært fritt 
– Ikke begrenset av pliktdelsarv 
– Kan finne sted en skjevdeling til fordel for 

en av arvingene – ingen begrensing i 
arveloven 

– Mulighet for å fordele bedrift/aksjer på en 
arving, og øvrige eiendeler på annen, 
eventuelt i kombinasjon med et testament 

– Reguleres ofte ved gavebrev, 
aksjonæravtaler eller andre former for salg 
til markedsverdi/underpris mm 
 
 



Generasjonsskifte 
• Generasjonsskifte,   

- Hva innebærer det og når skal det gjennomføres?  
- Beslutningsprosesser, vanskelig psykologi?  Følelser og smidighet  
- Arv, arveavgift, gave og skatt,- finnes det intelligente løsninger?   
 
 

• Gjennomføring   
       -Gjennomføring fra A-Å  
       -Bør man søke ekstern hjelp og hvem kan hjelpe med hva?  
 



Person og bedrift 

• Personlig plan   
-Hus, hytte, andre verdier   

 
• Familiebedriften   

-Strategiske overveielser  
       -Fremtidige eiere og eierandeler  
       -Økonomiske aspekter: Pensjon, uttak og driftskapital  
       -Overta eiendeler eller aksjer?  
       -"Riktig" selskapsform ved overførsel  
       -Verdsettelse   

 



Viktige momenter (skatt) 

• Endringer i skatte- og arveavgiftsregler fra 1.1.2014 
• Eierstruktur forut for salg 
• Salg av innmat contra salg av aksjer 
• Aksjonærmodell og fritaksmetode 
• Etablering av riktig eierstruktur forut for salg 
• A- og B-aksjer - differensiering av stemme- og 

utbytterett 
• Earn-out problematikk 

 



Endringer i skatte- og arveavgiftsregler  
fra 1.1.2014 

• Arve- og gaveavgiften er fjernet fra 1.1.2014. 
• Kontinuitetsprinsippet utvidet til næringsvirksomhet og 

fast eiendom fra 1.1.2014. 
• Kontinuitet innebærer at arving eller gavemottaker 

overtar givers eller arvelaters inngangsverdier og 
skatteposisjoner. 

• Unntak for primærbolig, fritidsbolig og 
gårdsbruk/skogsbruk som arvelater/giver kunne solgt 
skattefritt. 

 



Eierstruktur forut for salg 
• Virksomheten som skal selges er et enkeltpersonforetak – 

bør det skje en skattefri omdannelse forut for salget? 
• Salg av eiendeler i enkeltpersonforetak utløser inntil 50,4% 

skatt  
• Ved skattefri omdannelse til aksjeselskap før salg, vil 

skattebelastningen bli skjøvet ut i tid, 
– Enten ved salg av innmat fra selskapet som skattlegges med 

27%, og ytterligere 27% ved uttak fra selskapet (46,7% skatt),  
– eller salg av selskapsaksjene som privat person med 27% skatt, 
– eller ved etablering et holdingselskap som eier driftsselskapet 

som skal selges for å redusere gevinstbeskatning til 0% så lenge 
midlene beholdes i holdingselskapet +  27% skatt  ved uttak fra 
selskapet til eier privat. 

 



Salg av innmat contra salg av aksjer 

– Innmatssalg er realisasjon av de enkelte eiendeler 
selskapet eier  –  ordinær gevinst/tapsberegning på 
selskapets hånd. 

– Gevinst- og tapskonto – 20% inntekts- eller fradragsføring 
årlig       –  skatteutsettelse. 

– Alternativet er salg av aksjer i selskapet eller andeler i 
deltakerlignet selskap – aksjonærmetode/fritaksmetode. 

 



Eierskifter: 
Aksjebeskatning privat contra selskap 

 
 

• Salg av aksjer eid privat 27%  
• Aksjegevinster 0% og utbytte  0% skatt i konsern  

 
 
 
 

100% 

Holding AS 

Drift AS 



Aksjeselskap kan være skattemessig gunstig  
(Fritaksmetoden) 

 
• Salg av aksjer fra selskap gir fra 1.1.2012 - 0% skatt. Skatt på 

aksjeutbytte utdelt til selskap utgjør 0,81% skatt. Unntak: 
konsernforhold – 0% skatt på utbytte. 

• Fordel å kunne reinvestere aksjegevinster og aksjeutbytte 
uten skattebelastning.  

• Gunstig eierstruktur før salg av bedrift.   
• Ytterligere beskatning først ved utbyttebetaling til aksjonær, jf. 

Aksjonærmodellen. 
    Holding as ---- Drift as 



Effekt av fritaksmetoden 
 

• F.eks. salg av aksjene i egen bedrift for 25 mill, 
inngangsverdi 5 mill: 

• Ved å eie aksjer privat vil dette gi 27% skatt på gevinst, dvs. 
5,4 mill. i skatt. Privatpersonen sitter da igjen med 19,6 mill. 
netto. 

• Hvis aksjene er eid av eget holdingsselskap, vil 5,4 mill. 
ekstra kunne reinvesteres, dvs. 25 mill. kan reinvesteres.  

• Meravkastningen som følge av ekstrainvesteringen på 5,4 
mill. vil f.eks. over en 5   års periode kunne være betydelig. 
Til tross for 27% skatt på denne avkastningen   ved uttak fra 
selskapet, sitter eier igjen med 73% også av denne 
meravkastningen 



Etablering av riktig eierstruktur 
 

• Etablering av aksjeselskap for å forbedre 
skattemessig eierstruktur 

• Hvordan endre selskapsstrukturen, 
skattepliktig eller uten skatt 
• Salg av selskap til eget AS er en realisasjon 
• Skattefri omdanning av næringsvirksomhet 
• Drop down av eiendeler i datterselskap 
• Konsernfusjon 
• En omorganisering kan ta lang tid og bør planlegges i god tid 

 



Overføring av aksjer til barna eller 
barnas AS? 

• Kontinuitetsprinsippet gjelder kun overføringer mellom personlige 
skatteytere, ikke ved overføring til et AS. 

• Hvis barna senere videreselger de mottatte aksjene vil de være omfattet 
av fritaksmetoden. 

• Overføring av aksjer til et holdingselskap øker ikke mottakers 
inngangsverdi eller skjermingsgrunnlag på aksjene i holdingselskapet. 

• NB – ved overføring av aksjer til et holdingselskap har personlig aksjonær 
ingen glede av høy innbetalt kapital. 

 



Generasjonsskifter 
A og B aksjer? 

 
• Foreldrene kan ønske å beholde kontrollen over 

selskapet selv om aksjer overføres til barna. 
• Endre vedtektene slik at A-aksjer har stemmerett og B-

aksjene er stemmerettløse. 
• B-aksjene bør ha en ubetinget rett til utbytte for å unngå 

at transaksjonen anses for ikke å ha tilstrekkelig realitet. 
• B-aksjer kan senere konverteres til A-aksjer og omvendt 

forutsatt at eierfordelingen mellom familiemedlemmene 
ikke endres. 

 



Earn out og skatt  
 

• Selger skal fortsette i virksomheten etter salget og 
motta en andel av fremtidig resultat som 
tilleggsvederlag – earn-out – fare for lønnsbeskatning 
av deler av vederlaget: 47,2% + arbeidsgiveravgift i 
stedet for 27%. 

• Skattemyndighetene har fokus på følgende tilfeller: 
– Vederlaget synes høyere enn det som selskapets substans 

og inntjeningsevne kan forklare  
– De gamle eiere binder seg til å arbeide i bedriften 
– Vederlag avhengig av om bindingstid er oppfylt 
– Avtalt konkurranseklausul 
– Lavere lønn enn markedslønn 

 



Generasjonsskifte 
Sentrale problemområder 

• Familie, 
formuesordningen 
 

• Felleseie 
• Særeie (tingregel) 
• Skjevdeling (verdiregel) 
• Ektepakt 
• Ofte uenighet om 

skjevdelingskravet 
• Sammensatt skifte 



Avtale ang. formuesordningen 

• Avtale om helt eller 
delvis særeie 

• Betydning av en slik 
avtale  

 - under ekteskapet 
 - ved evt. skilsmisse 
 - ved den enes død 



BEDRIFT/Næring 
Sentrale problemområder  

– Generasjonsskifte, salg eller delvis 
salg?? 

– Hvem skal/kan/ønsker å overta? 
– Prosess med 

beslutningstidspunkter, 
 tidslinje! 
– Valg av fremtidig leder 
– Styresammensetning 
– Seniors rolle fremover 
– Bruk av ekstern(e) rådgiver(e) 
– Impulser: Styre, ledelse, eiere, 

revisorer osv. 



GENERASJONSSKIFTE 

 
• Personer 

 
• Bedrifter  

 
• Personene (eierne) 

bak bedriftene 
 
 



Sentrale problemområder  
– Gjennomgang av den enkelte 

arvings personlige preferanser.  
Skreddersy rundt individet 

– Sikring av den eldre generasjon, 
f.eks gjennom pensjonering 

– Finansiering av arveavgift og 
eventuell utløsning av 
medarvinger 
 



Sentrale problemområder  
 

– Familieråd, som trykkventil med relasjon til 
de formelle organer som styret og 
Generalforsamling 

 
– Familiebedriftens kjennetegn: 
 ¤ Sammenfallende eierskap  
 ¤ Uklare ansvars- og rapporteringsforhold 
 ¤ Styret består ofte kun av familiemedlemmer 
 ¤ Bedriftskultur avhengig av enkeltpersoner 
 ¤ Arvinger som ønsker å realisere verdier 
 ¤ Økonomisk vanskelig å videreføre familiens   

eierskap? 
 ¤ Lite gjennomtenkt valg av etterfølger 

  
  

 
 



Sentrale problemområder  

 
– Verdsettelsesproblematikk 
– Finansiering av driften 

fremover (obs !!) 
– Avtaler og selskaps-

dokumentasjon 
– Valg av fremtidig selskapsform  

 



Verdsettelsesproblematikk  
• Arveavgiften er nå borte.. 

Arveavgiftsmessig (aal § 11A) 
– 70% skattemessig formuesverdi 
– 100% skattemessig formuesverdi 

• Fordeling av verdier, finansiering 
– Finansiering av driften fremover 
– Fordeling av verdier mellom arvinger 
– Vederlag (”pensjon”) til senior 

• Metode 
– Nåverdimetoden og andre metoder 

• Kvalitet på inntekt 
• Lav lønn hos eiere? 
• Risiko  



Finansiering av driften fremover  
• Finansieringsbehov arvtakere 

eller arvelater 
– Oppgjør mellom arvinger 
– Delvis betaling for overførte 

eiendeler 
• Finansieringsbehov for bedriften 

– Arbeidskapital i bedriften og 
investeringsbehov 

• Belåning  
– Sikkerhet  
– Personlig risiko 
– Ekstern rådgiver kan være med i 

dialogen med banker 
 



Avtaler og dokumentasjon 
• Avtaler 

– Aksjonæravtaler 
– Aksjesalgsavtaler 
– Avtaler om rollefordeling 
– Låneavtaler 
– Forsikringsavtaler 
– Ansettelsesavtaler 

• Selskapsdokumentasjon 
– Vedtekter 
– Generalforsamling 

• Styre 
– Eksterne krefter stiller ofte opp som 

”coach” og juridisk rådgiver i en 
overgangsfase 



Generasjonsskifte, 
planmessig overdragelse  

 
 
 

- Ofte et dårlig utgangspunkt ved: 
  Sykdom, død og uenighet 
 
- Er neste generasjon klar eller egnet til å overta? 
 
- Overlapping, styrke eller svakhet? 
 
- Ulik frihetsgrad ved ”levende live” eller død 
 
- Regelendringer fremprovoserer generasjonsskifte? 
 
- Annet?? 

 
 
 



Tabber, som bør unngås… 

•Feil organisasjonsform / selskapsform 

•Reagerer for sent på nye regler 

•Glemmer at Fylkesmannen (tidl. 
Overformynderiet) kan gripe inn 

•Har ikke nok likviditet til skatt 

•Velger litt for smarte løsninger, slik at 
ligningsmyndighetene skjærer igjennom 

•Glemmer å holde ”uvedkommende” unna 
aksjene: Kreditorer og eks-en etter 
samlivsbrudd 

•Beholder for lite av kontrollen selv 

•Glemmer at det kan være lurt å overføre 
direkte til barnebarn 

•Glemmer å utpeke hvem som skal ha 
kontrollen i fremtiden: Fare for ”dead lock”-
situasjoner 



Kontaktinfo 
Ole Tellef Grundekjøn 
Advokat MNA og Siviløkonom NHH  
 
-          -          -          -          -          -          -          -  
Advokatfirma Grundekjøn & Co AS 
Telefon:  971 46012 
Postadresse:  Postboks 2562 Solli, 0202 Oslo 
Mail: otg@otraco.no             Alternativ mail:  ole.t.grundekjon@bi.no  
 
 

 
Samarbeider med bla. Bedriftsforbundet  
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