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Hvilke skatte- og avgiftsforhold er særlig viktige ved generasjonsskifte og salg av bedrift? 



BDO NORGE 

Et av landets ledende kompetansehus 

Side 2 

Med kontorer over hele landet sikrer vi 

  

Nærhet 

Fleksibilitet 

Effektivitet  

 

i samarbeidet med deg som kunde 

1 350 
Over 1 350 ansatte 

70 
70 kontorer over 

hele landet 

1,5 
Over 1,5 

milliard NOK i 

omsetning 



Kompetansehuset BDO  

• Regnskap og årsoppgjør 

• Lønn 

• Budsjett og likviditetsstyring 

• Drift og effektivisering av 
økonomifunksjonen 

• Selskapsetableringer, 
fusjoner/fisjoner og 
kapitalendringer 

• Styrearbeide 

• Management for hire 

 

 

• Selskaps og konsernbeskatning 

• Selskapsrett 

• Merverdiavgift 

• Transaksjonssrådgivning 

• Internprising og annen 
grenseoverskridende 
transaksjoner 

• Prosedyre 

 

 

 

 

 

 

• Virksomhetsstyring og økonomisk 
analyse 

• Risikostyring og internkontroll 

• Granskning 

• Internrevisjon 

• Organisasjonsutvikling og 
operasjonell effektivitet 

• Finansielle tjenester 

 

 

 

• Revisjon 

• Andre attestasjonstjenester 

• Risikostyring og internkontroll 

• IT Revisjon 

• IFRS/Børs 

 

 

 

REVISJON RÅDGIVNING 

FORETAKS-
SERVICE 

SKATT & AVGIFT 



Agenda 
 

• Uttak av kapital fra selskapet  

• Optimal selskapsstruktur 

• Salg av virksomheten  

• Generasjonsskifte 
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Uttak av kapital fra selskapet  
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Maksimal marginalskatt på lønn og utbytte i 2016 
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Skatt på 
alminnelig 

inntekt 

25 % 
 

 

 

Trygdeavgift 
+  

trinnskatt  

+ 
arbeidsgiver-

avgift 

 

53,46 % 

 
 

Skatt på 
alminnelig 

inntekt 

(selskaps-

skatt) 25 % 

 

LØNN UTBYTTE 

 

Utbytte-  

skatt 

 

46,56 % 
6,9 % 



Maksimal marginalskatt på lønn og utbytte for 2018 etter 

skattereformen slik den er foreslått 
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Skatt på 
alminnelig 

inntekt 

23 % 

 

 

Trygdeavgift 
+  

trinnskatt  

+ 
arbeidsgiver-

avgift 

 

 

 

53 % 

 

 

Skatt på 
alminnelig 

inntekt 

(selskaps-

skatt)       
23 % 

 

LØNN UTBYTTE 

 

Utbytte-  

skatt 

 

 

46,71 % 
6,3 % 

Skatt ved 

utbytte 

31,68% 

 

(selskaps- 

skatten  

er 0 

innenfor 

fritaks-

metoden) 

For 2018 

31,68 % 

Aksjeinntekter 

for private 

investorer 
(skjerming ikke 

hensyntatt) 
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1) Tommelfingerregel - skattesatsene tilsier lønn opp til trinnskattenivå 3, 

mens resten tas ut som utbytte.  

• Trinnskattenivå 3 for 2016 er kr 565 400  
 

 

 

 

2) Hensynet til opptjening av rettigheter i folketrygden  

• Skjer etter ny ordning for alle som er født i 1963 eller senere:  

• Opptjening av pensjonsbeholdning 18,1 % av lønn inntil 7,1 G  

• 7,1 G= kr 657 289,- per dags dato  

• 1G = 92 576 etter 1/5-2016 

• Å ta ut ca kr 92 000 i lønn mer enn trinnskattegrensen nivå 3 i 2016, gir kr 16 652 

mer i pensjonsbeholdning  

• Ca 4 000 mer i skatt på lønn i forhold til utbytte på disse kr 92 000 
 

 

Lønn eller utbytte 



Tilbakebetaling av tidligere innbetalt kapital 

Side 10 

AS 
Innbetalt kapital kan 
tas ut av selskapet 
uten beskatning, men 
uttaket reduserer 
inngangsverdien og 
skjermingsgrunnlaget 
på aksjen. 

Tilbakebetaling 

= Null skatt 

OBS! Innbetalt kapital følger 
aksjen og har ingen 
sammenheng med hva en eier 
har betalt for aksjen!  

Innbetalt kapital er kapital som skytes inn i 
selskapet enten som kontanter, tingsinnskudd eller 
ved konvertering av kapital i forbindelse med: 

Stiftelse 
Kapitalforhøyelser 
Fusjoner og fisjoner der det betales inn  
   kontanter 



Innbetalt kapital 

• Finnes det mulighet for å få tilbakebetalt innbetalt kapital fra selskapet? 

- OBS 1 når aksjene er anskaffet i flere omganger 

- OBS 2 ved fondsemisjoner 

- OBS 3 ved uttak fra selskap som er stiftet ved overgangsregel E 

 

• Ved overføring av privateide aksjer til barnas holdingselskap 

- Skatteposisjonen innbetalt kapital går tapt ved overføringen 

- Vurdere muligheten for uttak av den innbetalte kapitalen før overføring 
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Optimal selskapsstruktur/ 

salg av virksomhet 
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Beskatning av utdelinger i 2016 

Side 13 

Foretaksmodellen Aksjonærmodellen 

AS 

50,1 % 46,56 % selskap og 

aksjonær sett under ett 

 Kapitalinntekter 

25 % 

Næring 

(ENK) 

AS 

Fritaksmetoden  0 %  

AS 

28,75 % 
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Fast eiendom som ikke er næring – 2016  

  

Eksempel  
 Eiendom kjøpt for 1 mill. 

 Årlig overskudd 100 000 (10 % avkastning) 
 

AS: 

 Skatt i selskapet: 25 000 kr (100 000 x 25 %)  

 Rest på 75 000 deles ut til aksjonær 

 Skatt på aksjonær: 21 563 kr (75 000 x 1,15 x 25 %) 

 Samlet skatt = 46 563 (25 000 + 21 563) 

 

Personlig: 

 Overskudd skattlegges med 25 %.  

 Samlet skatt 25 000. 
 



Fritaksgaten AS 

 

 
 

Samlet skatt selskap 

og aksjonær under 

ett = 46,56 % 

Næring 

Skatt = 50,1 % (maks) 

Eks. salg av eiendom 

1. Selger eiendommen privat  

      (enkeltpersonforetak/næring) 

2. Eiendom eies direkte i et aksjeselskap.  

    Selskapet selger eiendommen (innmatsalg) 

Fritaksgaten 1 



Fritaksgaten AS 

 

 
 

Samlet skatt selskap 

og aksjonær under ett 

= 28,75 % 

Oppnår skatte-

utsettelse frem til uttak 

av utbytte fra Holding 

AS 

Eks. salg av eiendom 
4. Eiendommen eies i et 

datterselskap. Holding AS 

selger aksjene i 

Fritaksgaten AS 

Holding AS 

Fritaksgaten AS 

 

 
 

3. Salg av AKSJER 

Samlet skatt selskap 

og aksjonær under ett 

= 28,75 % 



Salg av aksjer eller innmat?  

Eksempel: Eiendomsselskap som eier en bygård.  

Rita har en kjøper til eiendommen som ligger i et datterselskap av 

holdingselskapet Rita Holding AS 

 Bygningen er verdt kr 11 mill.  

 Nedskrevet saldo utgjør kr 1 mill 

 Selskapets gjeld utgjør kr 3 mill 
 

• Kjøper er villig til å kjøpe aksjene i selskapet, men vil ha en 

rabatt for de avskrivninger han går glipp av, korrigert for spart  

dokumentavgift. 
 

• Kjøper tilbyr Rita Holding AS 11 mill. for selve bygningen, eller 

7 mill. for aksjene.  

• Dette utgjør 1 mill. i aksjerabatt 
 

• Hvilket alternativ er gunstigst for Rita? 

Rita Holding AS 

Rita Eiendom AS 



Salg av aksjer eller innmat?  

• Nettoverdien i datterselskapet er 8 mill. (bygning kr 11 mill – gjeld kr 3 mill).  

• Selskapet har en latent skattepliktig gevinst på kr 10 mill. (11 mill – 1 mill.) 
 

1. Ved salg av aksjene for kr 7 mill: ingen skatt på gevinsten  

• sitter igjen med hele salgssummen på kr 7 mill.  

 

2. Ved salg av bygning oppstår en gevinst på 10 mill.  

• Gevinst skattlegges over gevinst/tapskonto, totalt kr 2,5 mill.  

• En del av skatten kan dekkes med renteinntekter på beløpet som utsettes fra 

beskatning.  

• Kr 3 mill. av oppgjøret gjøres ved overtakelse av gjeld.  

• Sitter igjen med kr 5,5 mill + renter på utsatt skatt.  

• 11 mill. – 2,5 mill. – 3 mill. 



Salg av aksjer eller innmat?  

Konklusjon:  

• Salg av aksjer er gunstigst for Rita 

• Også kjøper gjør en god handel fordi rabatt for manglende 

avskrivninger normalt vil være ca. 7 % (kr 700.000).   

- her er rabatten kr 1 mill.  

- Kjøper sparer dessuten dokumentavgift på kr 275.000. 



Hvordan oppnå en holdingstruktur 

Flere alternativer: 
 

• Trekantfusjon 

• Fisjon, med påfølgende trekantfusjon (drop-down) 

• Skjevdelingsfisjon med påfølgende konvertering av fisjonsfordring 

 

• Må planlegges i god tid ! 
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Eksempel 1 – etablering av holdingstruktur for begge aksjonærene 

Side 21 

 

X AS 

 

50 % 50 % 

 

Holding 

PER AS 

 

 

X AS 

 

100 % 100 % 

PER PÅL PER PÅL 

 

Holding 

PÅL AS 

 

50 % 50 % 



Eksempel 2 – etablering av holdingstruktur for en av aksjonærene 
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Holding PÅL AS 

 

100 % 50 % 

 

Holding 

PER AS 

 

 

X AS 

 

100 % 100 % 

PER PÅL PER PÅL 

 

Holding 

PÅL AS 

 

50 % 50 % 
50 % 



Omklassifisering av aksjevederlag 

Et selskap som selger aksjene i et annet selskap kan gjøre dette 

skattefritt (pga fritaksmetoden)  
 

En privatperson som selger sine aksjer i et selskap, beskattes med 

28,75 % 

NB! Kombineres aksjesalget med en arbeidsforpliktelse og/eller 

konkurranseforbud for selger, kan hele eller deler av vederlaget bli 

omklassifisert til lønn. 

  
 

Side 23 



Omklassifisering av vederlag  

Typetilfeller: 
 

1) Selger har forpliktet seg til å ikke starte konkurrerende virksomhet - 

konkurranseklausul 
 

2) Selger har en arbeidsforpliktelse - arbeidsklausul  

 F.eks. hoveddelen av vederlaget utbetales i år 1, mens ytterligere vederlag gjøres betinget og 

utbetales i år 2 og 3 forutsatt at arbeidsbetingelsen er oppfylt.  
 

3) Ingen avtalt arbeidsforpliktelse, men en resultatklausul 

 Dvs. at vederlag er betinget av at  selskapet oppnår angitte resultater. 
 

4) Selger slutter straks etter salget og avtalen har ingen klausuler 
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Generasjonsskifte 
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Overføring av virksomhet til barn 

• Ikke arveavgift!  

• Kontinuitet på inngangsverdi ved gave til barn 

• Gjelder både aksjer, fast eiendom, virksomhet o.l. 

• Unntak for primærboliger og gårdsbruk/skogsbruk som giver kunne solgt 

skattefritt 

• Kan gi B-aksjer til barn hvis foreldre ønsker å beholde kontrollen selv 

• Kan senere gjøres om til A-aksjer uten skattemessig virkning 
 

• Kan ev. overføre til barnas holdingselskap i stedet for til barna privat 

Side 26 
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Overføring aksjer til barna personlig eller til deres holdingselskap 

Far og mor 

AS DRIFT 

Gir aksjer i AS Drift  

til barna personlig 

Barna 

AS DRIFT 

AS DRIFT 

Far og mor 
Barna 

BARNEHOLDING AS 

AS DRIFT 

Gir aksjer i  

AS Drift til barnas  

holdingselskap 

Alternativ 1 

Alternativ 2 
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Overføring til barna personlig eller til deres holdingselskap 

AS DRIFT 

Far og mor 
Barna 

Barneholding AS 

AS DRIFT 

Skattefritt 

konsernbidrag 

Skattefritt utbytte  

                   (-3%) 

Gave/gavesalg 

Betaling av kjøpesum 

ved gavesalg 
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Hvorfor vurdere gave/gavesalg til AS 

 

 Åpner for nedbetaling av kjøpesummen med skattefrie utbytter og aksjegevinster 
 

 

 Åpner for utnyttelse av fritaksmetoden og etablering av ”sparebøsse-selskaper” 

for livsarvinger. Utsatt beskatning til midler tas ut på privat hånd. 
 

 Kvitte seg med negativ inngangsverdi på aksjer ved gave på grunn av 

diskontinuitetsprinsippet, dvs. får ingen ”negativ” effekt (dvs. ikke økt skattepliktig 

gevinst) ved senere salg.  

 Ikke kontinuitet ved overføring til aksjeselskap 
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Ulemper ved å overføre aksjer til holdingselskap 

 

• OBS! Ved overføring til familieholding (der også giver er eier i selskapet) vil 

gaveoverføringer utløse beskatning på giverens eierandel 
 

 

• Hvis giveren har innbetalt kapital på sine aksjer, vil man ikke få utnyttet denne 

skatteposisjonen 

• Må tas ut på forhånd! 

 

 
 

 



Til slutt… 

• Ha kontroll på skatteposisjonen innbetalt kapital  

• Vurdere om du skal ta ut lønn, utbytte eller begge deler 

• Hva er aktuelt å gjøre i min aktuelle situasjon? 

• Vurdere salg av aksjer vs. salg av innmat 

• Husk at eventuell omstrukturering må gjøres i god tid 

• Ikke lån penger i eget aksjeselskap 

• Vær oppmerksom på arbeids- og konkurranseklausuler i salgsavtaler 
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Skatt ved eierskifte og  

generasjonsskifter i bedrifter 

 

BDO AS, v/statsautorisert revisor Dag Ramsberg 

 
dag.ramsberg@bdo.no   
 928 52 587 
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Hvilke skatte- og avgiftsforhold er særlig viktige ved generasjonsskifte og salg av bedrift? 


