
Ved et salg� av aksjene i egen bedrift, med 
en gevinst på for eksempel på 25 millioner 
kroner, får du med privateide aksjer i dag 28 
prosent skatt på gevinsten, noe som gir syv 
millioner i skatt. Som privatperson sitter man 
da igjen med kun 18 millioner. Ifølge Harry 
Tunheim, Senior Legal Counsel i Nordea Pri-
vate Banking, kan du gjøre strukturelle end-
ringer som bidrar til skattefordeler:

– Hvis aksjene er eid av eget holdingssel-
skap, vil syv millioner kroner ekstra, altså av 
en gevinst på 25 millioner, kunne videreinves-
teres. Denne ekstrainvesteringen vil kunne gi 
betydelig meravkastning, for eksempel over 
en femårsperiode, sier han. 

Til tross for 28 prosent skatt på denne avkast-
ningen ved uttak fra selskapet, sitter du som 
eier igjen med 72 prosent av denne meravkast-
ningen, sier Tunheim. Men det må også nevnes 
at skattebelastningen kan bli noe lavere enn 28 
prosent for privatpersonen som følge av reglene 
om skjermingsfradrag etter aksjonærmodellen.

Eierstruktur. Tunheim forklarer at riktig 
eierstruktur i forkant av et salg er viktig.

– Du bør absolutt vurdere om det er behov 
for å danne et holdingselskap før du gjennom-
fører et eierskifte, sier han.

Et holdingselskap er et selskap som har kon-
trollerende innflytelse over et eller flere andre 
selskaper, ofte kalt datterselskap. For at dette 
skal være tilfelle, kreves det vanligvis at det er 
eier av over 50 prosent av eierandelene (aksjene) 
i det andre selskapet. Man kan også anses som 
morselskap dersom man har kontrollerende 
innflytelse, gjennom avtale med de øvrige 

eierne i datterselskapet. Ofte er holdingselska-
pets eneste funksjon å eie aksjeandeler i andre 
selskaper. Holdingselskapet kan imidlertid 
også drive egen virksomhet uavhengig av, eller 
i samarbeid med, sine datterselskaper.

Holding�selskap. Utgangspunktet ved eta-
blering av et holdingselskap, er at salg av aksjer 
til holdingsselskapet utløser normalt gevinstbe-
skatning. Det er imidlertid ulike fremgangsmå-
ter for etablering av et holdingsselskap uten at 
dette utløser gevinstbeskatning, ifølge Tunheim:

– Du kan for eksempel omdanne enkeltper-
sonforetaket ditt til et aksjeselskap og legge 
inn privateide aksjer i det omdannede selska-
pet uten å bli beskattet, sier han.

– Mer kompliserte omstruktureringer, som 
fusjon eller fisjon med tanke på etablering av 
et holdingselskap som eier driftsselskapet som 
tenkes solgt, kan gjennomføres. Dette vil redu-
sere gevinstbeskatning til 0 prosent ved salg 
av aksjene fra holdingsselskapet + 28 prosent 
skatt ved uttak fra selskapet, forklarer han.

Tunheim påpeker at det er viktig å merke 
seg at en slik prosess kan ta lang tid, og bør 
derfor planlegges i god tid.

I tillegg må man ta hensyn til faren for skat-
temessig gjennomskjæring. (Det vil si at skat-
temyndighetene mener at man gjennomfører 
transaksjoner for å få lavere skatt, eller at trans-
aksjonen går mot formålet med skattereglene. 
Da kan de foreta en skattemessig gjennomskjæ-
ring og ilegge skatt allikevel. red.anm.)

Fritaksmetoden. Tunheim forteller at fri-
taksmetoden har fått stor betydning ved salg 

av bedrift. Metoden innebærer at selskapsak-
sjonærer som hovedregel fritas fra beskatning 
av gevinst og utbytte på aksjer. Aksjonærene 
gis derimot ikke fradragsrett ved tilsvarende 
tap. Modellen var et ledd i skattereformen av 
2006. Etter endringer i statsbudsjettet for 2009, 
ble det besluttet at tre prosent av de skattefrie 
inntektene likevel skal beskattes fullt ut med 
28 prosent. Typiske kostnader var kostnader 
ved å gjennomføre generalforsamlinger, revi-
sjonskostnader og andre eierkostnader. Derfor 
gir dette en effektiv skattesats på 0,84 prosent. 
Hensikten med dette var å hindre at utgifter 
knyttet til skattefrie inntekter skal være fra-
dragsberettiget, ifølge regjeringen.no. Dette 
gjaldt tidligere ikke utenlandske selskaper, 
som var fullt ut fritatt. 

For å unngå at det oppsto en diskusjon om 
hvilke inntekter som knyttet seg til henholds-
vis skattepliktige og skattefrie inntekter, ble 
det innført en sjablonmessig inntektsføring, 
med tre prosent av aksjeinntekter. Denne rege-
len er oppmyknet senere, ifølge Tunheim.

– Fra 2012 er treprosentregelen i fritaksme-
toden igjen endret, slik at denne bare gjelder 
utbytte og ikke gevinst. Heller ikke utbytte i 
konsernforhold skal omfattes. I tillegg omfat-
tes nå utbytte til selskap hjemmehørende i 
utlandet der aksjene er knyttet til selskapets 
virksomhet i Norge, sier han.

Ved skattereformen av 2006 ble det innført 
utbytteskatt på aksjeinntekter for personlige 
aksjonærer; aksjonærmodellen. Dersom aksjo-
nærmodellen hadde blitt gjort gjeldende også 
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for selskapsaksjonærer, ville aksjeinntekter 
ha blitt beskattet flere ganger i eierkjeden med 
norske selskaper. Slik kjedebeskatning kan 
gi incentiver til omorganisering og i tillegg 
svekke kapitalmobiliteten i næringslivet. For 
å unngå dobbeltbeskatning ble selskapsaksjo-
nærer fritatt for skatt på aksjeinntekter. Aksje-
inntekter kommer dermed kun til beskatning 
når de tas ut av selskapssektoren som gevin-
ster eller utbytte til personlige aksjonærer.

Fordeler. Gjennom investeringsselskaper, 
som aksjeselskap, består fordelen i muligheten 
for å videreinvestere aksjegevinster og aksje-
utbytte uten skattebelastning. 

– Dette innebærer muligheter for viderein-
vestering av 99,16 til 100 prosent for å bygge 
videre formue. Det blir først ytterligere beskat-
ning ved utbyttebetaling til aksjonærer, sier 
han. Og ved planlegging over tid kan holdings-
selskap ofte etableres skattefritt gjennom 
ulike former for omdanning, som kan forval-
tes videre i selskapet.

– Utgangspunktet er at overføring eller 
salg av privateide aksjer til et holdingselskap 
vil utløse gevinstbeskatning. Til og med 31. 
desember 2005 kunne dette gjøres skattefritt, 
presiserer Tunheim.

Innmatsalg. Tunheim påpeker at det er for-
skjell på såkalt innmatsalg og salg av aksjer. 

– Innmatsalg innebærer at alt innholdet i et 
selskap selges, og at salgssummen ligger igjen 
i det selgende selskapet, sier han. 

Han legger til at konsekvensene av et eier-
skifte blir forskjellige, avhengig av hvilken sel-
skapsform du velger. Ved salg av innmat fra et 
enkeltpersonforetak, vil skattebelastningen 
kunne bli inntil 51 prosent. 

– Ved skattefri omdannelse til aksjeselskap før 
salg, vil skattebelastningen bli skjøvet ut i tid. For 
eksempel ved salg av innmat fra selskapet som 
skattlegges med 28 prosent, og ytterligere 28 pro-
sent først ved uttak fra selskapet (48,16 prosent 
skatt). En annen mulighet er salg av selskapsak-
sjene som privatperson med 28 prosent skatt.  

– Et salg av innmat fra et enkeltpersonfo-
retak vil kunne gi inntil 51 prosent gevinst-
beskatning. Ved å omdanne enkeltpersonfo-
retaket til et aksjeselskap vil et innmatssalg i 
dette selskapet kun bli skattlagt med 28 prosent 
i første omgang. Først når midlene tas ut som 
utbytte, vil det påløpe 28 prosent ekstra. Etter 
uttak vil samlet skatt dermed bli 48,16 prosent. 
Man kan dermed ikke velge mellom 51 prosent 
og 28 prosent, men man kan oppnå at man 
utsetter beskatningen av de siste 28 prosentene 
frem til uttak. Kort sagt kan du si at man i før-
ste omgang kan velge mellom 51 prosent og 28 
prosent, men skatten vil uansett kunne komme 
senere ved uttak, presiserer han.

Generasjonsskifte før eller etter salg. 
Det er ulike konsekvenser forbundet med å gjen-
nomføre et generasjonsskifte før eller etter et 
salg. Fra et generasjonsskifteperspektiv vil det 
ofte være lønnsomt å overføre verdier, eiendeler 
eller bedrifter forut for salg, ifølge Tunheim:

– Verdiene vil ofte ha en lavere registrert 
verdi forut for et salg, det vil si at arveavgifts-
grunnlaget vanligvis blir større etter et salg. 
Ved overføring til barn vil dette gi maksimalt 
10 prosent arveavgift. Du har mulighet for å 
foreta overføringer til gunstige verdsettel-
sesregler, og Tunheim anbefaler at du blant 
annet tar en titt på arveavgiftslovens §11 A 
for informasjon om gunstige ordninger ved å 
gjennomføre generasjonsskiftet før du gjen-
nomfører salget, utdyper han.

Et annet forhold, ifølge Tunheim, er at det 
ofte er lettere å opprette holdingsselskaper ved 
generasjonsskifter.

– Aksjer kan gis til juniors nyopprettede 
holdingsselskap, gaver kan gis som tingsinn-
skudd til barnas holdingselskap.

Han legger til at allerede etablerte holdings-
selskaper vil kunne overføres med rabatt i for-
hold til arveavgift.

Skattemessige fallgruver. Tunheim 
forteller at kjøper ofte ønsker å utsette beta-
ling av en del av vederlaget før overtagelse av 
bedriften. Da må selger være på vakt, siden det 
finnes fallgruver man kan gå i.

– Det er fare for lønnsbeskatning av deler av 
vederlaget. Spesielt ved earn out (tilleggsinn-
tekt ved salg, basert på fremtidige inntekter, 
red.anm.), sier han.

Han understreker at skattemyndighetene 
har fokus på en rekke tilfeller ved salg: 
■■■ Når det formelle aksjevederlaget synes høy-
ere enn det som selskapets verdier og inn-
tjeningsevne kan forklare, gitt at de gamle 
eierne snarlig avslutter eller vesentlig inn-
skrenker sin aktivitet i selskapet
■■■ Når de gamle eierne binder seg til en lengre 
arbeidsperiode i bedriften
■■■ Når vederlaget avhenger av om bindingsti-
den er oppfylt
■■■ Ved avtalt konkurranseklausul
■■■ Når de lønnsmessige vilkårene for denne 
arbeidsperioden innebærer et lønnsnivå 
under markedsverdi for arbeidet

Tap. Du bør være klar over at dersom det lig-
ger an til tap ved salg av aksjer, vil slike taps-
situasjoner ikke gi rett til fradrag dersom et 
aksjeselskap eier aksjene, påpeker Tunheim. 

– Dersom du eier aksjer privat, gir det deg en 
fradragsrett på 28 prosent. Underskudd i enkelt-
personsforetak kan nyttiggjøres fortløpende 
mot andre inntekter. Underskudd i aksjesel-
skaper kan kun fremføres og nyttiggjøres mot 
positiv inntekt i senere år (det finnes unntaksre-
gler, som for eksempel etter finanskrisen 2008). 

I et enkeltpersonforetak er det ifølge Tun-
heim en sambeskatning med innehaverens 
øvrige inntekter og fradragsposter. 

– Dette betyr at lønnsinntekten går inn i 
alminnelig inntekt og det skal beregnes en 
nettoinntekt der andre fradrag reduserer 
inntektspostene. I denne beregningen kan 
underskudd fra enkeltpersonforetak tas med. 
Resultatet er at underskudd fra et enkeltper-
sonforetak dermed kan føres til fradrag mot 
blant annet lønnsinntekt som innehaveren 
måtte ha fra andre arbeidsgivere, sier han.

Omdanningen fra enkeltpersonforetak til 
aksjeselskap kan gjøres skattefritt, presiserer 
han. ■
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