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



BDO – Lokalt, nasjonalt og internasjonalt 

BDO Norge
BDO International

56 000
56 000 ansatte globalt

1 100+
Over 1 100 kontorer

144
Tilstede i 144 land

1250
Over 1250 ansatte

67
67 kontorer over hele landet

1,3
Over 1,3 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

1. Litt om forslagene fra Scheelutvalget

2. Salg av virksomhet

3. Earn Out

4. Generasjonsskifte

Side 4



Litt om forslagene fra Scheelutvalget
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Scheelutvalget – en reform av skattesatsstrukturen

Side 6

 Redusere selskapsskatten fra 27 % til 20 %

 Skatt på alminnelig inntekt for personer settes også lik 20 %

 Samlet skattesats for selskap og eier sett i sammenheng må være tilnærmet lik maksimal 

marginal skattesats på arbeidsinntekt, for å unngå «inntektsskifting»

 Fortsatt progressiv skatt på arbeidsinntekter 

 Ikke lenger toppskatt, men eierskatt (skatt på personinntekt)

 Innføre 41 % på eierinntekter

 Eierinntekter => renteinntekter på lån til selskap, aksjeinntekter og tilsvarende inntekter fra 

deltakerlignede selskaper

 Lån fra selskapet til personlige aksjonærer behandles som utbytte skattemessig



Ny progressiv skatt på arbeidsinntekter

Side 7

Lønn Skatt

140 000 – 206 000 3 %

206 000 – 544 800 6 %

544 800 – 885 600 15 %

885 600 og oppover 18 %

• Skattesatsen på inntekter over 885 600 blir dermed 18 % + 20 % = 38 % 

• Sammen med skatt på alminnelig inntekt, innebærer dette at maksimal marginalskatt på 

lønn, inklusiv arbeidsgiveravgift, blir 52,8 % 

 Utvalget vil fjerne flere fradrag for personer:

 BSU, foreldrefradrag, fagforeningskontingent, gaver til frivillige 

organisasjoner, pendlerfradrag, reisefradrag og skatteklasse 2



Hvorfor innføre skatt på eierinntekter?
Eksempel på skattebesparelse ved inntektsskifting

Side 8

Utbetalt som utbytte Utbetalt som lønn

Beløp som utbetales før 

skatt

1 000 1 000

Skatt i selskap 200 124

Personskatt 160 413

Samlet skatt 360 537

Til inntekt etter skatt 

for eieren

640 463

Forutsetninger: 

• Skattesats på 20 % på selskapsskatt og eierinntekter

• Skatt i selskap er selskapsskatt i kolonne 1 og arbeidsgiveravgift i kolonne 2

• Skatt på lønn følger 2014-regler. Marginalskatt 47,2 %. Inkl. aga er marginalskattesatsen på lønn 53,7%.

• Ikke tatt hensyn til skjermingsfradrag 

• Arbeidsgiveravgift 14,1%

Spørsmålet er om eier skal ta midler fra selskapet sitt som lønn eller utbytte…



Hovedhensyn

Side 9

Skatt på 

alminnelig 

inntekt

Selskaps-

skatt

Selskaps-

skatt

Skatt på 

alminnelig

inntekt

KAPITALINNTEKT EIERINNTEKT LØNNSINNTEKT

Trygde-

avgift

Topp-

skatt

Arbeids-

giveravgift

Lik sats på 

kapitalinntekt for 

personer og 

selskapsoverskudd

Lik 

marginalskatt 

på eierinntekt 

og lønn



Salg av virksomhet
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Side 11

Fast eiendom som ikke er næring

Eksempel 
 Eiendom kjøpt for 1 mill.

 Årlig overskudd 100 000 (10 % avkastning)

AS:

 Skatt i selskapet: 27 000 kr (100 000 x 27 %) 

 Rest på 73 000 deles ut til aksjonær

 Skatt på aksjonær: 19 710 kr (73 000 x 27 %)

 Samlet skatt = 46 710 (27 000 + 19 710)

Personlig:

 Overskudd skattlegges med 27 %. 

 Samlet skatt 27 000.



Salg av næringsvirksomhet

1. Salg av innmat eller salg av aksjer?

• 50,4 %/47,1 vs. 27 % i AS

• Ved salg av aksjer: 

• Spart dokumentavgift på eiendom for kjøper, men får ikke nye 

avskrivningsgrunnlag

 Fradrag i kjøpesummen pga tapte avskrivninger for kjøper: 

 (avskrivningssats x skattesats)/(avskrivningssats + avkastningskrav)

 eks. avkastningskrav 6 %, avskrivningssats 2 %, skattesats 27 % => 6,75% rabatt

2. Salg av direkteeide aksjer eller aksjer eid gjennom et holdingselskap?

• 27 % i AS vs. 27% med skatteutsettelse i datterselskap

Side 12



Fritaksgaten AS

Samlet skatt selskap 

og aksjonær under 

ett = 46,71 %

Næring

Skatt = 50,4 % (maks)

Eks. salg av eiendom

1. Selger eiendommen privat 

(enkeltpersonforetak)

2. Eiendom eies gjennom et aksjeselskap. 

Selskapet selger eiendommen (innmatsalg)

Fritaksgaten 1



Fritaksgaten AS

Samlet skatt selskap 

og aksjonær under ett 

= 27 %

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 

= 27 %



Salg av aksjer privat vs. salg av aksjer gjennom et aksjeselskap

Side 15

AS Konsulent

1. Salg av 

aksjer som 

privatperson

AS Konsulent

AS Holding

27 % skatt

i salgsåret
2. Salg av 

aksjer eid av 

holdingselskap

0 % skatt i salgsåret

27 % skatt i uttaksåret

Utbytte/Gevinst 0 %



Lønner det seg med holdingselskap?

Skjermingsrente 2,1%

Avkastning 5 % Uten Holding Holding og

Kostpris 100 holding renteinnt. aksjeavk.

Gevinst 1 388,90 1 388,90 1 388,90 

Skatt år 1 388,89 - -

Netto gevinst ÅR 1 1 000,00 1 388,90 1 388,90 

Netto avkastning ÅR 2 36,00 50,00 69,45 

Netto avkastning ÅR 3 37,30 51,80 72,92 

Netto avkastning ÅR 4 38,64 53,67 76,56 

Netto avkastning ÅR 5 40,03 55,60 80,39 

Netto avkastning ÅR 6 41,47 57,60 84,41 

Netto avkastning ÅR 7 42,96 59,67 88,63 

Sum 1 236,40 1 717,23 1 861,26 

Skatt ved utdeling - 476,44 516,77 

Sum netto etter 7 år 1 236,40 1 240,79 1 344,49

Side 16



Earn-Out
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Omklassifisering av aksjevederlag

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

skattefritt. 

En privatperson som selger sine aksjer i et selskap, beskattes med 27 %. 

HUSK - Kombineres aksjesalget med en 

arbeidsforpliktelse/konkurranseforbud for selger, kan hele eller deler 

av vederlaget bli omklassifisert til lønn.

Side 18



Omklassifisering av vederlag 

Typetilfeller:

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

konkurranseklausul

2) Selger har en arbeidsforpliktelse - arbeidsklausul 

 F.eks. at 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 når gitte resultater.

4) Selger slutter straks etter salget og avtalen har ingen klausuler

Side 19



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 21



Side 22

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



Side 23

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



Side 24

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



Side 25

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!



Skatt ved eierskifte og 

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


