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Sentrale skattemessige problemstillinger ved 
generasjonsskifte og salg av bedrift

• Arveavgift borte fra 1.1.2014

• Eierstruktur i forkant

• Familieforhold

• A- og B-aksjer

• Holding-struktur og tilpasninger

• Earn-out og salg
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Arveavgift borte per 1.1.2014

Skatteloven § 5-2;

Som skattepliktig inntekt anses fordel ved uttak til eget bruk og gaveoverføring, 

med unntak for gave til arveberettiget.

Overdragelse av ENK - sktl. § 9-7 6. ledd

Ved overdragelse av formuesobjekter i næring mot delvis vederlag (gavesalg) mot 

arveberettiget, og vedkommende overtar hele eller deler av virksomheten, kan overdrager 
velge å unnlate inntektsoppgjør. Overtaker kan da ikke oppskrive sine inngangsverdier som 
følge av vederlaget (kontinuitet)
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Hva hvis virksomhet har ligget i AS eller 
DA/ANS?

• Ved arv og gave av aksjer og andeler i selskap fra personlig aksjonær, til personlig 
arving eller gavemottaker, gjelder skatteloven § 10-33:

‒ Ved gavesalg utløses skattepliktig gevinst for giver, og gevinst legges til inngangsverdi for 
mottaker

• Kontinuitetsbestemmelse gjelder således ikke ved gavesalg av aksjer

4

https://min.rettsdata.no/#/Dokument/gL19990326z2D14z2EzA710z2D33


Kontinuitetsbestemmelsen i praksis
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Sum inngangsverdi 1 050 390 1 934 463 1 482 730 4 467 583

Faktisk verdi iht. takst 6 000 000 5 500 000 4 600 000 16 100 000

Potensiell gevinst 4 949 610 3 565 537 3 117 270 11 632 417

Planlagt vederlag 1 750 000 1 750 000 1 750 000 5 250 000 

Utløser følgende skattepliktig gevinst/fradragsberettiget tap 699 610 -184 463 267 270 782 417

Med følgende skatt 25 % 174 903 -46 116 66 818 195 604

Gavedel 4 250 000 3 750 000 2 850 000 Til disp. etter skatt 5 054 396

Gjeld 4 500 000

Til disp 554 396

For barna:

Ved gavesalg skal inngangsverdiene settes til givers inngangsverdi 

tillagt foreldrenes gevinst som de skattlegges for. 1 750 000 1 750 000 1 750 000

SUM inngangsverdi 2 700 000 2 610 000 1 750 000



Kontinuitetsbestemmelsen i praksis

• Overdrager av ENK kan velge å ikke beskatte ved gavesalg, 
men heller benytte reglene om kontinuitet

• Mottaker trer inn i avgivers skatteposisjoner

• Eventuelle underskudd kan bare overtas når gavemottaker 
har overtatt ansvaret for givers gjeld i virksomheten
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Konklusjon

• Hvis vederlaget er lavere enn full markedsverdi;

ENK:

‒ Overdrager kan motta gevinsten uten beskatning

AS:

- Overdragers gavesalg av aksjer utløser skattepliktig gevinst
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Familieforhold

Typisk i familiebedrifter

‒ Forskudd på arv/gave til øvrige familiemedlemmer

‒ Oppdeling av eierskap
‒ A- og B-aksjer
‒ Stemmerett
‒ Utbytterett

Aksjonæravtaler bør vurderes, f.eks i forhold til medsalgsrett, forpliktelser til 
utbytte til B-aksjonærer for å dekke ev. formuesskatt osv.

Etablere holdingstruktur?
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Overføring av aksjer til barn eller barns AS?

• Aksjers inngangsverdier og skjermingsgrunnlag videreføres 
ved overføring til barn (kontinuitet) 

• Ved overføring til barns selskap, brytes kontinuitetsprinsippet

‒ Brukes ofte ved store negative RISK-beløp på aksjeeier, som ønskes fjernet

• Aksjene kan selges uten beskatning av AS, på grunn av 
fritaksmetoden
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Fritaksmetodens omfang

Norsk Holding AS

Norsk AS EØS AS

Direkte-
investering

i høy-
skatteland
utenfor EU

Høyskatteland
utenfor EØS

Lavskatteland 
utenfor EØS 

aksjonærmodellen

Fritaksmetoden Ikke fritaksmetoden

25 % skatt

25 % 
skatt



Etablering av eierstruktur
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Virksomhet 
og eiendom 

AS

Holding AS

Virksomhet 
og eiendom 

AS

ev. eiendom



Etablering av eierstruktur

• Omdanning av ENK/ANS til AS før salg?

• Salg til eget AS?

• Legge eiendeler i datterselskap? 

God planlegging - i god tid
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Salg av innmat/virksomhet

• Evt. gevinster skattlegges med 25 %

‒ Enkelte eiendelers gevinst kan skattlegges over gevinst- og 
tapskonto

• Totalt vederlag skal fordeles på de enkelte eiendelene som 
selges, ut fra individuell omsetningsverdi
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Earn-out og salg

• Selger forplikter seg til å fortsette i virksomheten
‒ Mottar vederlag for aksjer

‒ Mottar tilleggsvederlag for fremtidig resultat

Risiko for at skattemyndighetene omklassifiserer vederlaget for 
aksjene til å være lønn 

- Hva sier avtalen?

- Hvordan er betingelsene?
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Takk for meg 
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