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Sentrale problemstillinger ved eierskifte
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• Nye rammebetingelser for generasjonsskifter

• Eierstruktur forut for salg

• Salg av innmat vs. salg av aksjer

• Aksjonærmodell og fritaksmetode

• Etablering av riktig eierstruktur forut for salg

• A- og B-aksjer – differensiering av stemme- og utbytterett

• Vederlag betinget av fremtidige begivenheter (earn out)
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Deloitte Advokatfirma

Øst:

Oslo

Drammen

Tønsberg

Kristiansand

Midt-Norge:

Trondheim

Rogaland:

Stavanger

Haugesund

Vest:

Bergen

Antall ansatte pr.  januar 2015

Partner / Director                                  47

Fast advokat / Senior Advokat / Senior manager  31

Manager / Advokatfullmektig / Rådgiver 115

Admin.  17

Totalt 210
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Topprangeringer 

Finansavisens 

Advokatundersøkelse

Ranket på topp innen Skatt

Legal500

Tax

Employment

Real Estate

Insolvency and corporate 

recovery

Chambers
Intellectual Property

Real Estate

Tax

Tax Firm of the Year OG

Transfer Pricing Firm of 

the Year in Norway
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Deloitte i Norge

Kontorstruktur

Antall ansatte

Audit & Advisory

Advokat

Consulting

Enterprise Risk Services

Financial Advisory

Støttefunksjoner

Totalt

625

180

220

40

35

100

1200
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Deloitte Innlandet
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- 37 ansatte på Hamar, Gjøvik, Gran og 

Fagernes

- Vi arbeider for en rekke internasjonale 

selskaper og norske virksomheter innen 

privat og offentlig sektor. 

- Hver klient har tilgang til et tverrfaglig 

team som kan trekke på erfarne 

medarbeidere og internasjonal 

kompetanse på tvers av bransje/fag.

• Sulland Gruppen

• Hapro

• Syljuåsen

• Topro

• Lena Maskin

• Sport 1 

• Toten Transport

• Spb 1 Ringerike Hadeland

• Intek Gruppen

• Tema Eiendom

• Skattum Handel 

(Byggmakker)

• Ekeri Norge

GOBB

• John Deere Forestry

• Glåmdal Bil

• Stora Enso Skog

• Hedmark Kunnskapspark

• Accountor

• Hornbaek Åsnes List

• Multisped

• Sintef Raufoss Manufacturing

• Scandic Markiser

• Norgesgruppen

• Eika Forsikring

• SØIR 
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Deloitte globalt (2013)

Amerika

USD 16,4 mrd.

(+ 5,7 % i FY13)

90 000 ansatte

EMEA

USD 11,1 mrd.

(+ 2,1 % i FY13)

70 000 ansatte
Asia og Oseania

USD 4,9 mrd.

(+ 0,2 % i FY13)

40 000 ansatte

• Over 200.000 ansatte globalt

• USD 32,4 milliarder i omsetning

• Tilstedeværelse i over 150 land
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”Deloitte er verdens største private 

leverandør av profesjonelle tjenester, 

både når det gjelder antall ansatte 

og omsetning”

Barry Salzberg, CEO i Deloitte globalt
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Nye rammebetingelser for generasjonsskifter
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• Arve- og gaveavgiften er fjernet fra 01.01.2014

• Kontinuitetsprinsippet utvidet til næringsvirksomhet og fast eiendom fra 01.01.2014

• 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
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Eierstruktur forut for salg
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• 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 (inntektsføres over tid)

• Ved skattefri omdannelse til aksjeselskap før salg kan skattebelastningen skyves frem i tid etter eget valg

− Salg av innmat fra selskapet skattlegges med 27 %, og ytterligere 27 % ved uttak fra selskapet (46,7 % marginalskatt etter 

skjermingsrente)

− Salg av aksjer som privatperson med 27 % skatt (redusert med skjermingsrente)

− Ved etablering et holdingsselskap som eier driftsselskapet som skal selges for å redusere gevinstbeskatning til 0 % så lenge 

midlene beholdes i holdingsselskapet. 27 % skatt (redusert med skjermingsrente) ved uttak fra selskapet til personlig eier
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Salg av innmat vs salg av aksjer
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• Innmatssalg er realisasjon av de enkelte eiendeler selskapet eier – ordinær gevinst/tapsberegning på selskapets 

hånd

• Gevinst- og tapskonto – 20 % inntekts- eller fradragsføring årlig

• Alternativet er salg av aksjer i selskapet eller andeler i deltakerlignet selskap med beskatning etter  

aksjonærmodellen eller fritaksmodellen
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Eierskifter: Aksjebeskatning privat vs. selskap
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Holding

AS

Drift AS

100 %

• Salg av aksjer eid privat 27 % skatt

(etter fradrag for skjermingsrente)

• Utbytte til privat aksjonær 27 % skatt

(etter fradrag for skjermingsrente)

• Aksjegevinster i holdingselskap 0 % 

• Utbytte som konsernbidrag 0 % skatt 

(3 % inntektsføring av utbytte utenfor konsern)

100 %

• Fordel å kunne reinvestere aksjegevinster og 

aksjeutbytte uten skattebelastning

• Gunstig eierstruktur før salg av bedrift

• Ytterligere beskatning først ved utbyttebetaling 

til den private aksjonær
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Effekt av fritaksmetoden
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Eksempel:  Salg av aksjer 

Salgssum MNOK 25 

Skattemessig inngangsverdi og skjermingsgrunnlag på aksjene MNOK 5

Ingen skjermingsrente til fremføring, skjermingsrente for 2015 NOK 225.000

Skattepliktig gevinst til beskatning NOK 19.775.000

Salg på privat hånd:

• Aksjegevinst 27 % gir skatt å betale NOK  5.339.000. Netto disponibelt etter skatt: NOK 19.661.000

Salg fra holdingselskap

• Skatt å betale ved salget NOK 0. Skatt å betale ved utdeling 27 % med fradrag for skjermingsrente

• Selskapet vil ha NOK 5.339.000 ekstra til reinvestering.

• Beskatningen utsettes til eventuell utdeling til aksjonær eller salg av aksjene i holdingselskapet.

Hva lønner seg? Avhengig av plan for reinvestering …

• Reinvestering i ny næringsvirksomhet i skattelovens forstand (aksjonærmodell vs. foretaksmodell).

• Reinvestering i aksjer (aksjonærmodell vs. fritaksmetoden) 

• Reinvestering i finansielle investeringer som ville vært kapitalbeskattet på privat hånd

− Aksjonærmodellen gir enkelbeskatning av avkastning lik skjermingsrente (2015: 0,9 %). Meravkastning utover dette 

dobbeltbeskattes, og da gir ikke aksjonærmodellen noen spesielle fordeler.
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Etablering av riktig eierstruktur
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• 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

− Konsernfunsjon

− En omorganisering kan ta lang tid og bør planlegges i god tid
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Overføring av aksjer til barna eller barnas AS?
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• 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

MEN 

• Overføring av aksjer til et holdingsselskap øker ikke mottakers inngangsverdi eller skjermingsgrunnlag på 

aksjene i holdingsselskapet

• Ved overføring av aksjer til et holdingsselskap har personlig aksjonær ingen glede av høy innbetalt kapital
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Generasjonsskifter A og B aksjer?
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• Foreldrene kan ønske å beholde kontrollen over selskapet selv om aksjer overføres til barn

• Innføre aksjeklasser der A-aksjer har stemmerett og B-aksjene er stemmerettløse ved å endre vedtektene

• 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
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Vederlag betinget av fremtidige begivenheter (Earn out)
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• Selger skal motta en andel av fremtidig resultat som tilleggsvederlag  (earn-out)

• Positivt: Kan øke prisen fordi kjøpers risiko reduseres 

• Negativt: Fare for lønnsbeskatning av deler av vederlaget dersom vederlaget (helt eller delvis) kan knyttes til 

arbeidsinnsats.

• 47,2 % skatt (i stedet for 0 % eller 27 %) og arbeidsgiveravgift 14,1 %. 

• Skattemyndighetene har fokus på følgende tilfeller:

− Vederlaget synes høyere enn det som selskapets substans stand alone

− Selger viderefører ansettelsesforhold

− Bindningstid

− Konkurranseklausul

− Lavere lønn enn markedslønn
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Kontakt oss gjerne!
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Deloitte  Advokatfirma AS

Dronning Eufemias gate 14

Postboks 221 Sentrum

0103 Oslo

Mobil: 934 39 899

elofsgaard@deloitte.no

Elin Sætre Løfsgaard

Partner/ Advokat (H) Member of
Deloitte Touche Tohmatsu

Deloitte AS

Brygga 20 

2317 Hamar

Mobil: 924 51 999

gpettersson@deloitte.no

www.deloitte.no

Geir B Pettersson

Statsautorisert revisor / Partner Member of 

Deloitte Touche Tohmatsu

Deloitte AS

Brygga 20 

2317 Hamar

Mobil: 901 38 720

aringstad@deloitte.no

www.deloitte.no

Andreas Ringstad

Siviløkonom / Associate Member of

Deloitte Touche Tohmatsu
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