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Ingen arveavgift fra 1. januar 2014

oEndringen får betydning for gaver som gis etter 31. desember 2013, og for arv 

hvor dødsfallet skjer etter 31. desember 2013.

 For gaver som er gitt før årsskiftet, skal det betales arveavgift etter regler og 

satser for 2013. Det samme gjelder for arv etter dødsfall i 2013. Dette gjelder 

selv om arvingen overtar rådigheten over arven først i 2014 eller senere.

 Unngår ikke arveavgift ved å kreve offentlig skifte selv om bobehandlingen 

avsluttes først i 2014 eller senere.

 «Tilbakekall» av gaver gitt i 2013 av uten betydning for arveavgiften.
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Skattemessig kontinuitet innført som 
hovedregel for arv- og gaveoverføringer

o Skattemessig kontinuitet innebærer at arving eller gavemottaker overtar 

arvelaters eller givers historiske inngangsverdi på overførte gjenstander ved et 

senere gevinstoppgjør, samt andre skatteposisjoner knyttet til det som er 

overført.

o Verdistigningen som en gjenstand har hatt i arvelaters eller givers eiertid, vil 

bli skattepliktig  for mottaker når den selges, og verdinedgang vil være 

fradragsberettiget.

o Tidligere hovedregel skattemessig diskontinuitet. Arving/gavemottaker 

avledet ikke sin skattemessige inngangsverdi av arvelater/gavegiver, men 

kunne oppregulere til markedsverdi begrenset oppad til arveavgiftsgrunnlaget.
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Unntak fra kontinuitetsprinsippet

o Det er vedtatt unntak fra kontinuitetsprinsippet (diskontinuitet) for boliger, 

fritidseiendom, gårdsbruk og skogbruk som kunne vært solgt skattefritt av 

arvelater eller giver på gave- eller dødsfallstidspunktet. 

 For bolig og fritidseiendom får arving/gavemottaker eiendommens 

markedspris ("antatte salgsverdi") ved ervervstidspunktet som sin 

inngangsverdi. Ved et eventuelt fremtidig salg er det således denne verdien 

som vil bli lagt til grunn.

 Er vilkårene for skattefritak ikke oppfylt på arvelater/gavegivers hånd gjelder 

kontinuitetsprinsippet også her.

side 4



Særlig om Bolig – og fritidseiendommer
o Boligeiendom

 Kravene til eiertid for boliger er oppfylt når salget finner sted eller avtales:

• mer enn ett år etter at boligen ble ervervet, og

• mer enn ett år etter at den ble tatt i bruk eller ifølge ferdigattest var oppført.

 Kravet til botid er oppfylt når eieren har brukt eiendommen til egen bolig 

minst ett år i løpet av de siste to årene før salget. Ikke-bruk kan i visse 

tilfeller likestilles med botid (brukshindring).

o Fritidsbolig

 Kravene til eiertid er oppfylt når salget finner sted eller avtales:

• mer enn fem år etter at fritidseiendommen ble ervervet, og

• mer enn fem år etter at den ble tatt i bruk eller ifølge ferdigattest var oppført.

 Kravet til botid er oppfylt når eieren har brukt eiendommen som egen 

fritidsbolig i minst fem av de siste åtte år før realisasjonen.
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Gårds- og skogbruk

o Kravet er fortsatt at arvelater/gavegiver må kunne avhendet skattefritt på 

nærmere angitte vilkår oppstilt i sktl. § 9-13: 

 Krav til 10 års eiertid.

 Krav om overdragelse til arveberettiget, jf. arveloven kap. 1 og 2.

 Inngangsverdi settes inntil ¾ deler av antatt salgsverdi.
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Særlig om aksjer i ikke børsnoterte 
selskaper
o Også etter de tidligere regler var hovedregel at gavemottaker/arving trådte inn 

i gavegivers/arvelaters inngangsverdier, jf. sktl. § 10-33. Men aldri høyere enn 

arveavgiftsgrunnlaget, jf § 9-7.

o Når arveavgiftsgrunnlaget for ikke børsnoterte aksjer skulle settes til enten 60 

eller 100 % skattemessig formuesverdi på aksjene, jf AL § 11 A innebar dette i 

praksis at man ofte  ikke fikk videreført inngangsverdiene på aksjene.

o Nå skattemessig kontinuitet og ingen begrensning mht. inngangsverdiens 

størrelse. Man “taper” således ikke skatteposisjoner ved å gjennomføre ett 

generasjonsskifte. 

o Når man så hensyntar at arveavgiften har bortfalt har det blitt langt gunstigere

å gjennomføre generasjonsskifte i familie eide selskaper.
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Aksjer og selskapsandeler forts

oSom for ikke børsnoterte aksjer skattemessig kontinuitet. 
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Hva bør hensyntas ved arv- og gaveoverføringer

o For gaver og arv i 2014 eller senere skal det ikke lenger sendes inn arv- eller 

gavemelding til Skatteetaten.

o Kontinuitetsprinsippet gjør det nødvendig å sikre dokumentasjon for arvelater-

/gavegivers inngangsverdi (for eksempel kostpris, påkostninger mv). Dette for å 

kunne dokumentere riktig beregning av skatten ved ett eventuelt senere salg.

o Inngangsverdi på eiendom mottatt som arv eller gave i 2014, skal føres i en ny post i 

selvangivelsen for 2014 og må kunne dokumenteres ved forespørsel. Som 

dokumentasjon vil du kunne fremlegge f eks:

• en historisk kjøpekontrakt

• opplysninger fra grunnboken

• prisvurdering fra takstmann/eiendomsmegler
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Hva bør hensyntas forts.

o Det er vedtatt unntak fra kontinuitetsprinsippet (diskontinuitet) for boliger, 

fritidseiendom, gårdsbruk og skogbruk som kunne vært solgt skattefritt av arvelater 

eller giver på gave- eller dødsfallstidspunktet. Arving og gavemottaker får 

eiendommens markedspris ("antatt salgsverdi") ved ervervstidspunktet som sin 

inngangsverdi. 

Inngangsverdien på eiendommen føres i en ny post i selvangivelsen for det året du 

mottar eiendommen og må kunne dokumenteres ved forespørsel. Som 

dokumentasjon vil du kunne fremlegge f eks:

• takst

• prisvurdering fra takstmann/eiendomsmegler

• prospekt/prisvurdering av tilnærmet like eiendommer
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