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Presentasjon av foredragsholder 

• Ståle Lorås er:  

– Statsautorisert revisor 

– Partner i Trondheim med ansvar for skatt og 

selskapsrett  

– Bakgrunn fra Skatteetaten (11 år) 

– Jobbet som revisor i 16 år 

– Hovedfokus rådgivning og kurs 

– Holder kurs for kunder i Midt-Norge, flere kontorer i 

kjeden, Skattebetalerforeningen osv.  

 

Side 2 



BDO NASJONALT OG INTERNASJONALT 
Et bredt tjenestespekter som dekker dine behov 

Side 3 



BDO MIDT-NORGE 

Side 4 

• 300 medarbeidere 

• 300 MNOK 

• 13 000 kunder 

 

• Bransjens mest fornøyde kunder 

• Bransjeundersøkelse Aalund 

• Egne kundeundersøkelser 

• Visjonen om å skape de beste 

kundeopplevelsene 

 

• Sterk lokal forankring 

• 13 kontorer i regionen 

• Lokal selvråderett 

 

• Tilpasset næringslivet i Norge 

• Verdier (Nær | Åpen | Modig) 

 

• Ubyråkratisk, stabile og tilgjengelige 

• Høy partnertilgjengelighet 

• Stabilitet i team 

 

• Skaper merverdi 

• Tverrfaglige team 

• Konkurransedyktige betingelser 

 



KOMPETANSEHUSET BDO 

Et bredt tjenestespekter som dekker dine behov 
 

Side 5 

• Regnskap og årsoppgjør 

• Lønn 

• Budsjett og 
likviditetsstyring 

• Forretningsførsel 

• Management for hire 

• Skatt 

• Selskapsrett 

• Merverdiavgift 

• Transaksjoner 

• Internprising 

 

 

 

• Transaksjonsrådgivning  

• Risiko og 
granskningstjenester 

• Management Consulting 

 

 
• Revisjon 

• Attestasjonstjenester 

• Intern revisjon 

• IT revisjon 

• IFRS/børs 

 

 

 

REVISJON RÅDGIVNING 

REGNSKAP 
SKATT & 
AVGIFT 



BDO Advokater Trøndelag  
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Skal virksomheten overføres til 

neste generasjon eller selges? 



Skal virksomheten overføres til neste generasjon eller 

selges? 

• Hvorfor stiller vi spørsmålet om virksomheten skal selges og ikke 

overføres til neste generasjon?  
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Kort om beskatning av investeringer  
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Hovedtrekk - Skattemodellene 

Fysisk  

person 

Fysisk 

person 

Holding AS 

Drift AS 

”Fritaksmodellen” 
Skattefrihet for utbytte og 

gevinst fra aksjeselskaper 

mv. Ikke fradrag for tap. 

Gjelder også uttak og gevinst 

fra ANS/DA/KS 

”Aksjonærmodellen”  
28,75 % skatt på utbytte og 

gevinst ut over 

skjermingsfradrag 

”Deltakermodellen” 
Ordinær skatt (25%) på 

andel overskudd + 

ekstraskatt (28,75%) på 

uttak ut over skjerming 

og betaling av ordinær 

skatt 

  ANS / KS 

”Foretaksmodellen”  

Skjerpet delingsmodell 

med beregning av 

personinntekt  

Enkeltpersonforetak 



Generasjonsskifte 
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Generasjonsskifte – viktige momenter 

• Er det blitt folk av barna? 

• er jeg selv moden for å gi fra meg verdier? 

• Eies fast eiendom fornuftig? 

• skal vi hoppe over et ledd? 

• A og B aksjer 

– kan jeg beholde 1 a-aksje selv med all stemme- og 
utbytterett? 

– Se på alternativene med salg til barns AS i stedet for å 
beholde utbytterett.  

– Stemmerett er det nok fornuftig å beholde til barna har 
vist at de kan forvalte arven godt.  



Generasjonsskifte – viktige momenter 

• Skal alle barna inn på eiersiden? 

– Hvis driftsselskap er mitt svar nei, kun den som er aktiv skal overta det.  

– Hvis eiendomsselskap så kan det være ok.  

• Hvis du skal drive selskapet sammen med barn(a) eller flere barn 

skal drive sammen så anbefaler vi aksjonæravtale.  

• Hvis et av barna skal overta må du ta standpunkt til hvilken verdi 

denne har fått og hvordan det skal hensyntas ved arv/gave til de 

andre barna.  

• Hvordan skal de andre barna hensyntas, skal de bli medeiere i 

eiendomsselskapet eller sikres på annen måte?  

• Skal arven være særeie for dine barn?  
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Generasjonsskifte 

- Bruk god tid på generasjonsskifte  

- Involver alle i familien slik at alle får en god forståelse for hva som gjøres.   

- Avklar hva din intensjon er – og fastsett hva verdien på selskapet som gis bort 
til et av barna er (hva er verdien på det som nå er gitt bort og at det er denne 
verdien som skal benyttes som fratrekk ved fremtidig fordeling).  

- Hvis man «jukser» her, vil man kunne skyve en utfordring over på barna i 
fremtiden.  

- Hvis barn 1 får driftsselskapet og mislykkes med dette slik at det går konkurs kan 
vedkommende i senere arveoppgjør hevde at han ikke har fått noen verdi.  

- Hvis driftsselskapet blir en kjempesuksess kan det motsatte skje, at de andre 
arvingene mener at man må ta hensyn til verdien på arvetidspunktet (nå) ved 
fordeling av de andre verdiene.  

- Det samme kan gjelde overføring av eiendom.  

- Verdsettelse av driftsselskap er vanskelig, men man må ta et standpunkt og 
det må formidles til alle i familien, og det bør dokumenteres.  

- Dette er ingen skatte- eller avgiftsmessig utfordring – det er en utfordring for å 
sikre familiefreden.  
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Konkret utfordring 

• Far og sønn eier driftsselskapet sammen, dette er et aksjeselskap.  

• Far eier bygningen som driften skjer fra privat og han leier det ut 
til selskapet.  

• Han ønsker nå å trekke seg helt ut av virksomheten og han ønsker 
da å overføre eiendommen til sønnen sitt selskap.  

– Hva blir utfordringen? 

• Her har far ansett eiendommen å være så liten at inntekten ikke er 
virksomhet – det er kapitalinntekt.  

• Kan far risikere uttaksskatt hvis han gir bort eiendommen til 
barna/barnas selskap? 

• Bør han selge til markedsverdi? 

• Han kan ikke omdanne til AS da han selv har klassifisert driften av 
eiendommen som kapitalinntekt.     
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generasjonsskifter 

– Problemstilling:  

– far sitter som 100% eier av et aksjeselskap,  

– nå ønsker han å overføre aksjene til sønnen, og sønnen ønsker 

konsern.  

– Hvordan kan man gjennomføre dette? 
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Eksempel 

Far 

Drift AS 

Sønn 

Sønn 

Holding AS 

Drift AS 
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Generasjonsskifter 

– Sønnen vil ikke få nyttiggjort inngangsverdien på aksjene han 
arver. Grunnet fritaksmodellen vil heller ikke selskapet ha noen 
nytte av inngangsverdien   

– Som alternativ til ren gave, kan det vurderes å selge aksjene til 
sønnens AS (gavesalg) .  

• Aksjene kan selges for far sin inngangsverdi uten at det utløser 
skatt på far. 

• Seniors pensjon vil dermed kunne sikres. Og arv til andre barn 
osv. kan også sikres ved en slik transaksjon.  

– Gjeld til far betjenes av sønnens AS.  

– Salget vil ikke utløse skatt for far hvis hans inngangsverdi på 
aksjene er høyere enn salgssummen (og gir heller ikke fradrag 
for tap med mindre salgsprisen er lik markedsverdi). 
• OBS! Er inngangsverdien lik pr. aksje   
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Eksempel - utfordring 

Far 

Far 

Holding AS 

Drift AS 

Sønn 

Sønn 
Holding AS 

Drift AS 

Overføringen må skje til virkelig verdi, hvis ikke vil far bli uttaksbeskattet. 

Alternativet er at sønnen arver deler av Holding AS og så fisjoneres det ut med 

Drift AS. Evt. at Far fisjonerer holding slik at Drift havner i et eget selskap 

som sønnen får fra Far til Sønn Holding AS.  



Muligheter 

• For hvert enkelt case oppdager vi egne muligheter.  

• Det er derfor viktig at man i god tid før prosessen med 

generasjonsskifte starter har et møte med en kompetent rådgiver 

for å se på mulighetene som foreligger i din sak.  

• En mulighet kan være at man i forberedelsene skal omorganisere 

selskapsstrukturen slik at den er bedre tilpasset for å nå de mål 

man ønsker.  

 

• Et generasjonsskifte – evt. salg av virksomhet – krever god 

planlegging og god tid slik at man kan sikre at gavegiver/selgers 

økonomi får best mulig utfall av prosessen.  
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Negativ inngangsverdi - utfordring 

• Hvis arvelater har negativ inngangsverdi så kan vedkommende ikke 

selge, da blir skatten høy.  

– F.eks. negativ inngangsverdi kr 1.000.000 og selger aksjene for kr 

1.000.000 til barnas selskap,  

• Gevinst kr 2.000.000, dvs. skatt kr 575.000,-. 

– Da er det bedre å ta ut kr 1.000.000 i utbytte og så gi bort aksjene til 

barnas selskap.  

• Hvis du gir bort aksjer med negativ inngangsverdi så skal 

skattekontoret akseptere dette som reelt i de aller fleste tilfeller.  
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Når skal man tenke på holdingselskap – og hvordan komme dit? 
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Ola Normann Kari Normann 

Ola AS 
Kari AS 

Felles AS 
50% 

Tenke holdingstruktur ved AS-etableringer og 

omorganiseringer 
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Overføring av aksjer til selskap 

– Det finnes 2 alternativer som ikke utløser skatt. 

– Før man vurderer de to alternativene må man dobbeltsjekke 

hvor mye skatt et blir hvis man gjennomfører en skattepliktig 

transaksjon. Realisasjon  

– Gevinst – skattepliktig 

– Tap - Fradragsrett ?? 

• Forretningsmessig motivert 

• Transaksjonene må ha en egenverdi utover å spare skatt 

– Svært viktig med god dokumentasjon på verdi ved salg 
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kan vi ordne e-selskaper nå? 

• De to skattefrie alternativene er:   

– fisjon-fusjon 

– stiftelse av nytt konsern og fusjonere inn eksisterende selskap i 

det tomme datterselskapet i konsernet. Her må du huske:  

• er det tilstrekkelig nominell aksjekapital 

• hvordan blir bytteforholdet 

• Regnskapsmessig spørsmål om kontinuitetsdifferanser.  
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Salg av selskap – eid personlig 

 

 

x 

Holding AS Drift AS 

Nye drift AS 

x 

Fusjon 

x eier drift AS 

x stifter Holding AS 

Holding AS stifter Nye drift AS 

(datterselskap) 

Fusjonerer Drift AS inn i Nye Drift AS 

(trekantfusjon) 

Salg i fremtiden 
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Salg av selskap 

X 

Eiendommer AS 

AS Eiendom 1 

Eiendom 1a AS 

Fisjon 

Fusjon 

X eier Eiendommer AS (1 eiendom) 

Eiendommen har et betydelig gevinstpotensialle. 

 

Hva gjør en? 

 

Fisjonerer ut eiendommen i Eiendom 1a AS 

Stifte AS Eiendom 1 (datter) 

Fusjonere Eiendom 1a AS med AS Eiendom 1 

Ved et fremtidig salg av det fusjonerte 

datterselskapet vil man ikke få skatt.  

 



28 

Salg av selskaper 

– Mange kommer for seint med omorganisering av selskaper mht. 
til spørsmålet om ønske å fisjonere ut før salg.  

– Husk en fisjon tar fort over 3 måneder å gjennomføre (6 uker 
kreditorfrist).  

– Hvis salgsprosessen har startet før fisjonen så er det etter 
Conoco Philipps dommen ikke lenger fare for gjennomskjæring.  

– Men kan en ikke igangsatt omorganisering stoppe salget? Det 
forsinker det i alle fall.  

– Tenk omorganisering tidlig.  
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Enkeltpersonforetak til AS 

 

 

x 

Drift AS Enkeltpersonforetak 

x 

X gjennomfører en skattefri omdannelse 

etter skatteloven § 11-20 flg.  

Hvis gjennomført før 30/6 så gjelder det for 

hele året.  

Krever skattemessig EK på minst kr 30.000 

(evt. ekstra innskudd).  
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Enkeltpersonforetak til konsern 

 

 

x 

Holding AS Drift AS 

Nye drift AS 

x 

Fusjon 

x eier drift AS 

x stifter Holding AS 

Holding AS stifter Nye drift AS (datterselskap) 

Fusjonerer Drift AS inn i Nye Drift AS 

(trekantfusjon?) 

Salg i fremtiden.  

Kan gjøres samme år som skattefri 

omdannelse iflg. BFU.  



• Eierskap i dag:  

 

 

 

 

 

 

 

 
• Hvis egenkapitalen er god nok i forhold til markedsverdien på aksjene i Drift AS som Lise eier, kan man 

her fisjonere ut en fordring tilsvarende Lise sin eierandel i et selskap som stiftes ifbm. fisjonen.  

• Når fisjonen er gjennomført, foretas en rettet emisjon mot Lise sitt nye selskap hvor hun konverterer 

fisjonsfordringen til aksjer i Drift AS og eier da 40% av drift igjen. Det hun må ta hensyn til er at hun 

privat må skyte inn kapital i sitt nye selskap til dekning av kostnadene til omorganiseringen.  

• Husk formuesskatteutfordringen som kan oppstå (høy aksjekapital/overkurs ved fisjonen)  

Hva hvis en aksjonær eier privat og den andre via 

selskap 

Eier 1 AS 

Drift AS 

Lise 

60% 40% 
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Hva sier AP om forslaget til statsbudsjett 

• Arbeiderpartiet vil ikke gjeninnføre arveavgiften slik den var i 

2013.  

– De kommenterer at de ser at det pr. i dag ikke er flertall for dette.  

• Betyr dette at de kan finne på å innføre arveavgift med et høyre 

innslagspunkt og høyere satser da?  

• Hva hvis det politiske flertallet endrer seg til neste valg? 

– Følg med på valgkampen 2017 – se hva som sies om arveavgift! 

 

Statsbudsjettet 2016 og skattereformen 

2016-2018 
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Takk for oppmerksomheten 

 

Ta gjerne kontakt på: stlo@bdo.no 

eller mobil 90 18 64 03 


