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Generasjons- og eierskifte: En 
modningsprosess…
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Typiske spørsmål

Når? Hva?

Hvem? Hvordan?             



66

Hvem skal overta?

Uansett viktig med riktig eierstruktur!

Familie
Eksterne
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Holding AS

Ulike skattemodeller

Drift AS Fritaksmetoden*: 0 - 0,69 

%

* På nærmere vilkår

Drift AS

Aksjonærmodellen: 30, 59 %
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Skatt på salg av virksomhet - Fra 0 – 50 %

Næring

(EPF)

< 49,8 %

Aksjer
eid privat

< 30,59 %
Aksjer

eid via AS     

(Holding)

0 %
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Skattefri

omdanning

til AS?
Holding?

Gjennomskjæring?
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Eierskifte - salg til ekstern kjøper 



Aktuelle tilpasninger i forkant

• Salg av aksjer vs innmat / Holding

• Verdsettelse

- Ha realistiske forventninger…

- «Intern DD»; kritisk gjennomgang av 

regnskap m.m

• Ta ut overskuddslikviditet i

forkant

- Utbytte/kapitalnedsettelse, fisjon av 

cash og/eller virksomhetsområde

• Hel eller delvis exit?

• Red Flags:

- Earn Out => Lønn
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Generasjonsskifter 



1212

Generasjonsskifte – noen hovedpunkter

Skreddersøm:

1. Tilpasninger hos giver FØR overføring?
• Uttak for overføring?

2. Identifiser skatteposisjonene
• Skattemessig kontinuitet

• Hvem skal mottaker være?

• Barn eller Barneholding

3. Andre momenter:
• Gave vs gavesalg - Unngå skatt for giver

• A- og B-aksjer for å beholde kontroll

4. Red Flags:
• Gaveoverføring av datterselskap

• Utbytteskatt for senior!

• Aksjer i Holding evnt fisjon
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Legalt rammeverk 

Aksjonæravtale Testament

Ektepakt/

samboeravtale
Fremtidsfullmakt

Deg & 
familien
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Kilde: DN 22.01.2018
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Aksjonæravtale - familieselskap

• Vedtekter vs Aksjonæravtaler

• Momentliste;

• Salg – og pantsettelsesforbud

• Ektepakt m/ aksjer som særeie

• Testament: Livsarvinger

• Fremtidsfullmakt

• Sekundærarverett

• Mindreårige:

• Unnta vergemyndighetene

• Hvem skal forvalte og hvor lenge?

• Styredeltakelse

• Utbyttekrav

• Nye aksjonærer må tiltre avtalen

• Likelydende avtale i indiv.holding



• Per og Kari er gift med felles barn

• Kari er mest formuende
• Gave fra far: Aksjer i familieselskapet og 

familiehytte 

• Særeie iht gavebrev

• Kari dør – Hvordan fordeles formuen 

hennes iht arveloven?
• Gaven fra far = 90 MNOK

• Karis andel fellesformue = 10 MNOK

• Per arver ¼ = 25 MNOK

• NB! inkl. særeiet

• Barna arver ¾ = 75 MNOK 

• Ønskes en annen fordeling må det 

skrives testament!

Har særeie, men ikke testament
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• Per og Kari er gift
− 1 felles barn (Lise)

− Per har særkullsbarn

− Kari er formuende 

∙ 90 MNOK (familieaksjer og –hytte / gave)

∙ 10 MNOK netto i fellesbolig mm

• Hva skjer med familieaksjene og hytta 

hvis Kari dør og Per velger uskifte?
− Han råder over hele hennes formue 

∙ Også familieaksjene og -hytta…

∙ Kan tapes eller forbruke løpende avkastning

− Hennes skjevdelingsmidler (90 MNOK) blir 

likedelingsmidler

∙ Ved et senere skifte anses han å eie 50 %

∙ Dvs at ved et senere skifte arver også hans

særkullsbarn aksjer og andeler i hytta, og 

Lise tilsvarende mindre

• Ønskes en annen løsning må det 

skrives testament inkl. krav om skifte!

Ikke testament, ikke særeie og velger uskifte
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Ny arvelov 

- Grensen for barns pliktdelsarv øker fra 1 mill til 25 G (ca 2,4 mill)

- Enkelte mindre materielle endringer 
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Ny arvelov – nytt testament?

Avhenger av dagens ordlyd

- Må tilfredsstille barnas 

pliktdelsarv

- Overgangsregel: 1 år

- Risikerer ellers hel/delvis 

ugyldighet



Overføring av andre eiendeler enn AS:

Fast eiendom:
• Skatt: Ingen skatt på rene gaveoverføringer

• Inngangsverdi: Kontinuitet

• Dvs. Overtar i utgangspunktet givers inngangsverdi

• Unntak: Giver kunne solgt bolig/fritidseiendommen 

skattefritt iht bo- og eiertid 

• Beholde bruksrett? Fordelsbeskatning?

• Tinglyse hjemmelsoverføring eller kun en bruksrett?

Kontanter, ettergivelse av fordring m.m.
• Ingen skatt/arveavgift 



Mange hensyn, bl.a :

• Avkortning i stipend for studenter med lån i Statens 

Lånekasse:

• Inntekt > 172 TNOK

• Formue> 392 TNOK

• Overføring til mindreårige:  

• Verdier > 2 G skal forvaltes av vergemyndighetene

• Kan unntas i gavebrev og/eller testament

• Angi hvem som skal være verge/forvalter av 

midlene
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Oppsummering
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Spørsmål?

Vi gjør oppmerksom på at dette kun er generell informasjon, og må på ingen måte anses som 

rådgivning i forhold til hvilke disposisjoner du kan eller bør foreta. 

For det tilfelle at du ønsker konkret bistand, bør du kontakte ekstern rådgiver for dette formål.


