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• 28 år i Sogn og Fjordane (etablert i 1987) 

• Kontor i Florø, Førde, Sogndal, Måløy og Stryn 

• Ca 40 årsverk 

• Tverrfaglig med revisjon, rådgiving og advokat 
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Agenda 

1. Rammebetingelser for generasjonsskifter 

2. A- og B aksjer – differensiering av stemme- og utbytterett 

3. Enkeltmannsforetak - endring av eierstruktur før 
overdragelse? 

4. Etablering av riktig eierstruktur forut for salg av virksomhet 

5. Statsbudsjettet 2016 – endringer i vente 
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Arve – og gaveavgiften ble fjernet fra 1. januar 2014,  

men 

• Kontinuitetsprinsippet er utvidet til næringsvirksomhet og fast 
eiendom fra 1. januar 2014  

• Kontinuitet innebærer at arving eller gavemottaker overtar givers 
eller arvelaters inngangsverdier og skatteposisjoner 

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

• AS; kontinuitetsprinsippet har vært gjeldende for aksjer siden 
2005 

Nye rammebetingelser for generasjonsskifter 
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• Kontinuitetsprinsippet gjelder ved overføring av aksjer mellom 
personlige skatteytere, ikke ved overføring av aksjer til et AS (f eks et 
holdingselskap) 

• Hvis holdingselskapet senere videreselger de mottatte aksjene, vil 
holdingselskapet være omfattet av fritaksmetoden, dvs. ikke skatt på 
gevinst 

• Fordelaktig med holdingselskap for finansiering av eventuell kjøpesum 

• Men: 

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

• Ved overføring av aksjer til et holdingselskap har personlige 
aksjonærer ingen glede av eventuell høy innbetalt kapital 

Overføring av aksjer til barna eller barnas AS? 
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• Foreldrene kan ønske å beholde kontrollen overs selskapet selv om 
aksjer overføres til barn 

• Løsning: innføre flere aksjeklasser der f eks A-aksjer har stemmerett 
og B-aksjer ikke har stemmerett 

• Vedtektsendring 

• B-aksjene bør ha en ubetinget utbytterett for å unngå at det kan 
bli spørsmål om transaksjonen har tilstrekkelig realitet 

• B-aksjer kan senere konverteres til A-aksjer og omvendt  
forutsatt at eierfordelingen mellom familiemedlemmene ikke 
endres 

 

 

Generasjonsskifter: A og B aksjer? 
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Salg av virksomhet/eiendeler 
i enkeltpersonforetak utløser 
inntil 50,4 % skatt 

• 27 % skatt på alminnelig inntekt 

• 11,4 % trygdeavgift 

• 9/12 % toppskatt (inntekt over 550’ / 885’) 

• 27+11,4+12 = 50,4 % 

• Gevinst kan inntektsføres over gevinst 
og tapskonto => minimum 20 % 
inntektsføring av saldo 

 

 

 

• Gevinst ved salg av eiendel i AS skattlegges 
hos AS med 27 % og ytterligere med 27 % 
ved uttak fra AS 

• 46,71 % marginalskatt på overskuddet 
i AS (etter skjermingsfradrag) 

• Salg av aksjer som privatperson – 27 % 
skatt på gevinst (etter skjermingsfradrag) 

• Etablering av holdingselskap som eier 
driftsselskapet som skal selges – ingen 
gevinstbeskatning så lenge midlene 
beholdes i holdingselskapet. 27 % skatt 
(etter skjermingsfradrag) ved utdeling til 
aksjonær 

Virksomheten som skal selges er et 
enkeltpersonforetak – bør det skje en skattefri 
omdannelse forut for salget? 
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Etablering av holdingselskap for å forbedre skattemessig eierstruktur 

 

Hvordan endre selskapsstrukturen, skattepliktig eller uten skatt 

• salg av selskap til eget AS er en realisasjon 

• skattefri omdanning av egen næringsvirksomhet 

• konsernetablering ved bruk av skattefri fisjon og fusjon 

 

Ei omorgansiering tar tid og bør planlegges i god tid før salg 

   

Etablering av riktig eierstruktur 
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 AS – eiendomsselskap – salg av eiendommen  

 

 

 

 

 

 

 

 

• Nåverdi skatt er  basert på inntektsføring over G&T  konto, 27 % skattesats og 4 %  rente 

• Nominell skatt 27 % utgjør kr 2 079 000, dvs differanse på ca kr 350 000.   

 

Etablering av riktig eierstruktur 
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Eigedom AS

Skattemessige forhold

Salg eigedom

Eigedom 11 000 000  

Skattemessig verdi på eigedomen 3 000 000    

Skattemessig verdi på tomt 300 000       

Skattemessig gevinst ved salg av eigedomen 7 700 000    

Skatt på gevinsten - nåverdi 1 732 500    

Netto vederlag etter skatt (selgers kontantstrøm) 9 267 500    
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 AS – eiendomsselskap – salg aksjer  

 

 

 

• Skatteulempa er  basert på redusert avskrivningsgrunnlag på eiendommen (4 % saldoavskriving), 
27 % skattesats og 4 %  rente 

• Redusert fradrag for kjøper utgjør kr 945 000, og kjøpesummen på aksjene reduseres med dette 
beløpet.  

• Kjøper slipper dokumentavgift på 2,5 % av verdien på eiendommen (kr 275 000) 

• Ved salg av aksjer får selger et vederlag på kr 10,055 mill, mot at AS’et sitter att med en verdi på kr 
9,267 mill ved salg av selve eiendommen, dvs en differanse på kr 0,788 mill.  

Etablering av riktig eierstruktur 
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Salg aksjar

Verdi på aksjar før frådrag for skatteulempe 11 000 000  

Skatteulempe for overtaking av aksjar i staden eigedomen 945 000       

Kjøpesum for aksjar 10 055 000  
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Skattereformen i 2016 budsjettet 

Alminnelig skattesats reduseres 27 -> 25% 

Redusert skattesats AS/selvstendig næringsdrivende 

Lavere nettoskatt personer – tas igjen ved ny bruttoskatt og økt 
utbytteskatt m.v. 

 

 

 

 

 

Formueskatt reduseres 0,85 -> 0,8%, høyere bunnfradrag 

 => "god" fordelings effekt 

12. oktober 2015 
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Satser og innslagspunkter - inntektsskatt 
 

• Skattesatsen på alminnelig inntekt foreslås redusert fra 27 % til 25 % 
både for personer og selskaper. (Ytterligere reduksjon varslet – 22 % 
2018). 

• Trinnskatt erstatter toppskatten 
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Innslagspunkt Sats Scheel (2015) 

Kr 158.800 -224.900 0,8 % Kr 140.000 – 3 % 0 

Kr 224.900 -565.400 1,6 % Kr 206.000 – 6 % 0 

Kr 565.400 – 909.500 10,6 % Kr 544.800 – 15 % 9 % fra kr 550.550 – 
885.600 

Kr 909.500 -  13,6 % Kr 885.600 – 18 % 12 % fra kr 885.600 -  
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Endringer i marginal skattesats 
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  2015 2016 Endring 

Lønn 47,2 % 46,8 % - 0,4 

Pensjon 44,1 % 43,7 % - 0,4 

Næringsinntekt 50,4 % 50,0 % - 0,4 



PwC 

Aksjonær og deltakere - Økt beskatning av 
skattepliktig utbytte, utdeling og gevinst/tap ved 
realisasjon av selskapsandel 

 

Forslag i statsbudsjett og reform: 

- Oppjustering av alminnelig inntekt 

- skjermingsfradraget beholdes  

• Lovteknisk vil en slik løsning kunne gjennomføres ved at justeringsfaktoren tas inn i lovbestemmelsene om 
skattepliktig utbytte, utdeling og gevinst/tap ved realisasjon av selskapsandel: 

• § 10-11 om skatteplikt for utbytte,  

• § 10-31 om skatteplikt for gevinst og fradragsrett for tap ved realisasjon av aksjer mv.,  

• § 10-42 om tillegg i alminnelig inntekt ved utdeling fra deltakerlignet selskap, og  

• § 10-44 om gevinst og tap ved realisasjon av andel i deltakerlignet selskap.  

For å oppnå at den samlede marginalskatten på utbytte (inkludert 
selskapsskatt) holdes uendret med en skattesats på 22 pst., må det 
benyttes en oppjusteringsfaktor på ca. 1,44. For 2016 er det foreslått 
en faktor på 1,15. Gjelder sannsynligvis bare for personlige skattytere. 
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Aksjonær - Økt beskatning av utbytter  
 

Utbytte 2015 eller utbytte senere? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spart skatt ved å ta ut utbytte i 2015 vs. 2016 = 18, 2015 vs 2018 = 50. 

 

 

 

16 

8. oktober 2015 Regjeringens forslag til Statsbudsjett 2016 og skattereform 

  2015 2016 2018 

Brutto 1000 1000 1000 

Skattegrunnlag 1000 1150 1454 

Skattesats 27 % 25 % 22 % 

Skatt 270 288 320 

Netto 730 712 680 
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Aksjonær - Lån til personlig aksjonær 
 

• Lån til personlig aksjonær skal skattemessig behandles som 
utbytte  

• Reglene foreslås også å gjelde lån fra andre konsernselskaper og 
lån til aksjonær via uavhengig part der selskapet stiller sikkerhet 
mv.  

• Nedbetalingsbeløp som tidligere er utbyttebeskattet foreslås 
behandlet som innbetalt kapital som tillegges aksjens 
inngangsverdi  

• Unntaksregler: eks. lån tatt opp i ordinære banker hvor låntaker 
eier mindre aksjeposter i banken 

• Ikke skattemessig krav om renter  

• Ikrafttredelsestidspunkt: låneopptak/økning av saldo fra og med 
7. oktober 2015 
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 Planlegg generasjonsskiftet i god tid 

 

 Bruk tid på å vurdere ulike alternativ 

 

 Skreddersy en løsning som passer for ditt foretak 

 

 Tenk på både økonomi og relasjoner 

Oppsummert 
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Takk for meg 

   

Gunnar Bøyum 

Partner/Advokat 

gunnar.boyum@no.pwc.com 

Telefon: 95 26 13 13 
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