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



Agenda 
   

1. Statsbudsjettet 2016 og ny skattereform 2016-2018 
 

2.  Salg av virksomhet 
 

3. Earn Out 
 

4. Generasjonsskifte 
 

Side 2 



Statsbudsjettet for 2016 og  

ny skattereform 2016-2018 
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Noen hovedlinjer i skattereformen 2016-2018 

Side 4 

 Redusere selskapsskatten fra 27 % til 22 % 
 

 Skatt på alminnelig inntekt for personer settes også lik 22 % 
 

 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 toppskatt, men trinnskatt (skatt på personinntekt) 
 

 Innføre egen skatt på eierinntekter 

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

deltakerlignede selskaper 

 Ikke egen skattesats, men oppgrossing av grunnlaget (1,15 i 2016 / 1,44 i 2018) 
 

 Lån fra selskap til personlige aksjonærer behandles som utbytte skattemessig 

 

 

 



Hovedhensyn 

Side 5 

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 

Tilnærmet lik 

marginalskatt 

på eierinntekt 

og lønn 



Beskatningen av utbytte etter skattereformen 

Utbytte Justerings-

faktor 

Grunnlag 

for   

beregning 

Skattesats 

på alm. 

inntekt 

Skatt Samlet 

skatt 

inkl. 

selskap 

2015 100 I/A 100 27 % 27,00* 46,71 

2016 100 1,15 115 25 % 28,75* 46,56 

2018 100 1,44 144 22 % 31,69* 46,71 
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*Ikke hensyntatt skjermingsfradrag 



Beskatning av lønn etter skattereformen 

Person-

inntekt 

TRINNSKATTESATS 

på lønn  

MARGINALSKATTESATS 

ekskl. 

arbeidsgiveravgift 

MARGINALSKATTESATS 

inkl. arbeidsgiveravgift 

2015 2016 2018 2015 2016 2018 2015 2016 2018 

Trinn 1 Fra 159 800 0,44 % 2,1 % 33,03 % 

Trinn 2 Fra 224 900 1,7 % 4,2 % 35,2 % 34,8 % 34,4 % 41,7 % 41,46 % 41,02 % 

Trinn 3 Fra 565 400 9 % 10,7 % 13,2 % 44,2 % 43,8 % 43,4 % 50,72 % 50,46 % 50,02 % 

Trinn 4 Fra 909 500 12 % 13,7 % 16,2 % 47,2 % 46,8 % 46,4 % 53,72 % 53,46 % 53,02 % 

Endring -0,4 % -0,8 % 
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• Skattemessig er det mest gunstig å ta ut lønn opp til toppskattegrensen, og resten som utbytte.  

• Kan velge lønn/utbytte bare ved direkte eie av driftsselskapet. 

46,71 % 

utbytte 



 

• Skatt på utbytte i 2015 = 27 %, i 2016 = 28,75 % og i 2018 = 31,68 %.  

• Skatt ved uttak utbytte i 2015 vs tapt avkastning på betalt skatt 

 

• Grunn til å vurdere utbytte til dekning av private uttak for flere år fremover.  

 

Ingen overgangsregler for allerede opptjent egenkapital.  

Bør det tas ut utbytte i 2015? 
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Aksjonæren låner penger av selskapet 

Mange personlige aksjonærer har valgt å låne penger av eget selskap i 

stedet for å ta ut utbytte. 

 Dette har utsatt tidspunktet for beskatning. 

 

 Vurderingen av om det var et lån eller utbytte var ressurskrevende for 

skatteetaten. Det likte de ikke…  
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Aksjonæren låner penger av selskapet 

 Derfor kommer en lovendring: 
 

Lån til personlige aksjonærer regnes skattemessig som utbytte 

hos aksjonæren! 
 

 Gjelder:  

 alle lån – uansett størrelse! 

 lån til nærstående personer 

 Alle lån til personlige aksjonærer innenfor samme konsern  

 sikkerhetsstillelse og tilfeller der lånet ikke gis direkte fra selskapet, men 

indirekte ved hjelp av en uavhengig part. 

 Behandles som ordinært lån i andre sammenhenger 

 Fordring hos selskapet, gjeldsfradrag i formuen for aksjonæren 
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Aksjonæren låner penger av selskapet 

 

 Gjelder lån som tas opp 7. oktober 2015 eller senere  

 Gjelder også der saldoen på eksisterende lån økes den 7. oktober eller   

senere  

 Økning av saldo på lån som opprinnelig er tatt opp før innføringen av 

regelen, skal behandles på samme måte som opptak av et nytt lån.  

 Det samme gjelder videreføring eller forlengelse av lån som er 

forfalt.  

 



Salg av virksomhet 
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Side 13 

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 % vs. 27 % med skatteutsettelse i datterselskap 
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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/næring) 

2. Eiendom eies i et aksjeselskap.  

    Selskapet selger eiendommen (innmatsalg) 

Fritaksgaten 1 



Fritaksgaten AS 

 

 
 

Samlet skatt selskap 

og aksjonær under ett 

= 27 % 

Men 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 

= 27 % 



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

Side 17 

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 % 



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 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. 
 

• Kjøper tilbyr Rita AS 11 mill. for selve bygningen, eller 7 mill. for aksjene.  

• Dette utgjør 1 mill. i aksjerabatt 
 

• Hvilket alternativ er gunstigst? 



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 2,7 mill.  

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

beskatning (hvor mye dette utgjør er avhengig av rentenivået i perioden).  

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

• Sitter igjen med kr 5,3 mill + renter på utsatt skatt.  

• 11 mill. – 2,7 mill. – 3 mill. 



Salg av aksjer eller innmat?  

Konklusjon:  

• Salg av aksjer er gunstigst 

• 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. 



 Lønner det seg med holdingselskap? 

Skjermingsrente 2,1% 

Avkastning 5 % Uten  Holding Holding og 

Kostpris  100 holding renteinntekter aksjeavkastning 

            

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 
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Lønner seg med holdingselskap?  Konklusjoner 

 

• Fordeler med investeringsselskap: 

 utsettelse med betaling av skatt  

 lavere inntektsbeskatning 

 

• Ulemper med investeringsselskap:  

 Økte driftsomkostninger  

- For den som har et egnet selskap fra før er det ingen ekstra kostnader 
 

 Høyere samlet beskatning på noen typer investeringer  

 noen investeringer er skattemessig gunstigere å gjøre privat 

 Eks. investeringer utenfor fritaksmetoden 

 Eks. utleie av eiendom som ikke er næring 
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Lønner seg med holdingselskap?  Konklusjoner 

 For avkastning opp til skjermingsfradraget er det nøytralt hvorvidt man har 

aksjeselskap eller ikke (lik beskatning) 
 

 Tilnærmet nøytralt dersom man reinvesterer gevinst (utover skjermingsfradraget) i 

rentepapirer som gir skatt på avkastningen 
 

 Dersom man reinvesterer i aksjer, kan det være gunstig med holdingselskap, også når 

utbytteskatten er medregnet 
 

 Også hensynet til fleksibilitet trekker i retning av holdingselskap 
 

 Skal kapitalen ”aldri” ut på privat hånd, kan ofte holdingselskap anbefales 
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Hvordan overføre privat eid virksomhet til aksjeselskap 

• Utgangspunkt:  

 Overføring av privateide eiendeler til eget selskap er realisasjon og utløser 

gevinstbeskatning 

 

• Unntak:  

 Skattefri omdanning til aksjeselskap 

• Må videreføre inngangsverdier på eiendelene 

• Kan ta med aksjer som ikke tilhører næringen 

 

 

Side 24 



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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Earn-Out 
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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 27 % 

NB! Kombineres aksjesalget med en arbeidsforpliktelse og/eller 

konkurranseforbud for selger, kan hele eller deler av vederlaget bli 

omklassifisert til lønn. 
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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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Aksjonæren selger selskapet og skal arbeide videre der 

• Peder Ås solgte sitt konsulentselskap i 2015. Virkelig verdi=takst=kr 12 mill. 
 

• Inngått avtale om at:  

• Kjøper overtar 90,1 % av aksjene for kr 7 mill. 

• Resterende 9,9 % overtas 31.12.2017 for kr 5 mill, under forutsetning av at 

Peder Ås fortsatt arbeider i selskapet på det tidspunktet.  

• Slutter Peder tidligere kan han løses ut for kr 1 mill.    
 

• Skattekontoret:  

• Kr 4 mill. av vederlaget ville ikke blitt utbetalt om Peder ikke arbeidet der frem 

t.o.m. 31.12.2017. Ergo er dette fordel vunnet ved arbeid (lønn).  

• Høyesterett ga skattekontoret medhold. Vederlaget var betinget av en 

arbeidsinnsats. 
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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 
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Side 32 

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 Barns 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! 

 

 
 

 



Eksempel  

Side 36 

• Foreldre eier alle aksjene i et aksjeselskap. Har formue. 

• Barna har mye gjeld. Kan det legges noe formue over på dem uten at det reduserer 

foreldrenes likviditet?  

 

 De ordinære aksjene i AS omgjøres til A-aksjer og B-aksjer.  

 Samtidig vedtektsfestes at bare A-aksjene har stemmerett og at det kan tas ut forskjellig 

utbytte på de forskjellige aksjeklassene.  

 B-aksjene, med begrenset utbytterett, overføres til barna, mens A-aksjene beholdes av 

foreldrene.  

 Foreldrene kan fortsatt ta ut det de ønsker som utbytte på A-aksjene, og de har redusert 

formuesgrunnlaget sitt.  

 Barna får økt formue, men ingen formuesskatt.  



Agenda 
   

1. Statsbudsjettet 2016 og ny skattereform 2016-2018 
 

2.  Salg av virksomhet 
 

3. Earn Out 
 

4. Generasjonsskifte 
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