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1 Innledning 

1.1 Presentasjon av oppgavens tema og problemstilling 

Kjøp og salg av aksjeselskaper har blitt en stadig mer naturlig del av norsk næringsliv. 

Slike overdragelser finner selvfølgelig sted av en rekke forskjellige årsaker. Undertiden kan 

selger være nødt til å selge virksomheten, eksempelvis dersom det ikke er nok ressurser til 

å utnytte bedriftens potensial, eller ved et generasjonsskifte der ingen av arvingene ønsker å 

fortsette driften. Salg av virksomheten kan også naturligvis være ønskelig for å realisere 

verdier, eller som ledd i omstrukturering. For kjøper kan en overdragelse være ønskelig for 

å posisjonere seg i markedet, eller fordi det antas at bedriftens potensial kan utnyttes bedre. 

En rekke andre grunner er også tenkelige.   

 

Selger vil som regel ha et ønske å oppnå høyest mulig pris ved salget, mens kjøper på den 

annen side vil ønske å betale så lite som mulig. Det er mange forhold som spiller inn i 

forhandlingene om den endelige kjøpesum. En viktig faktor i denne sammenheng er hvilke 

skattemessige effekter som vil inntre for partene. Overdragelse av et aksjeselskap medfører 

som hovedregel skattemessige konsekvenser for både selger og kjøper, uavhengig av 

hvordan salget gjennomføres. Derfor skal det i denne oppgave redegjøres for de 

skattemessige konsekvenser som inntrer ved overdragelse av et aksjeselskap.  

 

1.2 Presiseringer og avgrensninger 

Det er hovedsakelig to typer transaksjoner som er aktuelle ved overdragelse av et 

aksjeselskap. Oppgaven vil derfor kun konsentreres om disse to former. 
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Overdragelsen kan for det første gjennomføres som et salg av hele eller deler av 

virksomheten, heretter benevnt som selskapets ”innmat”.1 Ved en slik overdragelse er det 

selskapet som sådan som fremstår som selger av sine enkelte eiendeler, og det er altså i 

forhold til det at de skattemessige konsekvensene ved overdragelsen utløses.  

 

For det andre kan overdragelsen gjennomføres som et salg av aksjene i selskapet.2 I et slikt 

tilfellet er det aksjonærene, altså eierne av selskapet, som fremstår som selger, og det er 

dermed i forhold til dem at de skattmessige konsekvenser ved overdragelsen utløses. Man 

ser altså at de to overdragelsesformene formelt og rettslig sett skiller seg betydelig fra 

hverandre. Disse forskjellene gir seg utslag i ulik skattemessig behandling.  

 

Et aksjeselskap kan imidlertid også overdras på andre måter. En fusjon mellom to eller 

flere selskaper kan undertiden anses å innebære en overdragelse av det ene selskap til det 

andre. Forskjellen fra et ordinært aksjesalg vil for overdrageren blant annet bestå i at 

vederlaget består i aksjer i det overtaende selskap, eller som en kombinasjon av aksjer og 

kontanter. For overtakeren vil forskjellen blant annet være at det utstedes aksjer istedenfor 

en tradisjonell kontantutbetaling. Dersom fusjonen skjer etter reglene i lov om 

aksjeselskaper 13. juni 1999 nr. 14 (asl.) kapittel 13, kan den gjennomføres skattefritt, jfr. 

lov om skatt av formue og inntekt 26. mars 1999 nr. 14 (sktl.) §11-2, første ledd. Oppgaven 

avgrenses imidlertid mot å gi noen nærmere behandling av overdragelse av aksjeselskaper i 

form av fusjon.  

 

En fisjon av et selskap, med påfølgende salg av enten aksjene i det utfisjonerte eller det 

opprinnelige selskap, kan også være en måte å overdra et selskap på. I et slikt tilfelle er det 

i utgangspunktet ikke tale om å overdra hele selskapet, men kun en del av den. Fisjon kan 

også gjennomføres skattefritt dersom gjennomføringen skjer etter asl. kapittel 14, jfr. sktl. 

§11-4, første ledd. Heller ikke overdragelse av aksjeselskaper i form av fisjon med 

etterfølgende aksjesalg vil bli behandlet i denne oppgave.   

                                                 
1 Denne form for overdragelse vil bli behandlet nærmere i punkt 3. 
2 Denne form for overdragelse vil bli behandlet nærmere i punkt 4. 
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Denne oppgaves mål er å vise de skattemessige effektene av så mange sider av en 

virksomhetsoverdragelse som mulig, innenfor rammene av oppgaven. Svært mange 

enkeltproblemstillinger vil derfor bli berørt. Det presiseres derfor at de enkelte 

problemstillinger som oppstår underveis, ikke vil kunne bli undergitt fyldige drøftelser.  

 

Oppgaven er lagt opp på en slik måte at det til dels gis en teoretisk fremstilling av reglene, 

for deretter å vise hvordan reglene innvirker på en ”reell” oppkjøpssituasjon. Det vil bli gitt 

all nødvendig informasjon om en bedrift som ønskes overdratt, og det vil redegjøres for 

hvilke skattemessige konsekvenser som inntrer for både kjøper og selger ved de 

forskjellige overdragelsesformene. Partene vil i en oppkjøpssituasjon kunne ha betydelig 

motstridende interesser, slik at det også skal sees på hvordan overdragelsene kan 

gjennomføres med sikte på at partenes skattebelastning blir lavest mulig.  

 

Det vil gjennom caset oppstå skattemessige konsekvenser på både selger- og kjøpersiden. 

Det presiseres dermed at det kun er konsekvensene som oppstår i og med caset som vil bli 

behandlet. 

 

Oppgaven er i store deler konsentrert om tidfestingsreglene, det vil si når – altså på hvilket 

tidspunkt – en gevinst/inntekt skal komme til beskatning og en kostnad/et tap skal komme 

til fradrag. De generelle vilkår for om det foreligger skatteplikt og fradragsrett vil ikke bli 

særlig behandlet, da det legges til grunn at de nødvendige vilkår er tilstede for partene i 

caset.  
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2 Case; Lillevik Sko AS 

2.1 Innledning 

For på best mulig måte å belyse de skattemessige konsekvensene ved å overdra en 

virksomhet på forskjellige måter, vil det tas utgangspunkt i en bedrift som ønskes overdratt. 

”Caset” vil bli brukt gjennom hele oppgaven. Gjennom å bruke et case på denne måten vil 

konsekvensene av de ulike overdragelsesformer bli belyst på en god måte. 

 

Lillevik Sko AS er en skoprodusent som i en årrekke har drevet virksomhet i byen Lillevik. 

Eierne av Lillevik Sko AS ønsker nå på grunn av høy alder å selge virksomheten. De er 

usikre på hvordan de skal gjennomføre salget.  

 

Den konkurrerende bedrift Fottøy AS ser nå en mulighet til å vokse seg enda større, og 

ønsker derfor å overta Lillevik Sko AS. Heller ikke Fottøy AS er sikker på hvordan det 

ønsker kjøpet gjennomført.  

 

Nedenfor redegjøres det nærmere for den økonomiske situasjonen i Lillevik Sko AS. 

Selskapets status vil så bli anvendt ved gjennomgang av de forskjellige 

overdragelsesformene. Til slutt vil det foretaes en analyse av de skattemessige 

konsekvensene for både selger og kjøper, og det vil konkluderes med hvilken 

overdragelsesform som i dette tilfellet er gunstigst for partene.  

 

2.2 Lillevik Sko AS´ balanse 

Under følger Lillevik Sko AS´ balanse pr. 31.12.06. Sammen med selskapets bokførte 

verdier er også spesifisert antatt reelle verdier pr. 25.04.07 på de enkelte poster.3   

  

                                                 
3 Jfr. Kinserdal, Arne: Grunnleggende regnskapsforståelse. 
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Eiendeler         Antatt reell verdi: 

Anleggsmidler 4         

Tomt         4.000.000  6.000.000 

Bygning        2.000.000  2.500.000 

Maskiner og utstyr       3.000.000  4.000.000 

Kontorutstyr og inventar      1.500.000  2.600.000 5 

Ervervet forretningsverdi        300.000   

Sum anleggsmidler     10.800.000  16.100.000 

Omløpsmidler 

Ferdigvarer6        2.000.000  4.000.000 

Råvarer        1.000.000  1.500.000 

Kundefordringer7        2.000.000  1.500.000 

Innestående i Lillevik Sparebank     1.000.000  1.000.000 

Sum omløpsmidler       6.000.000  8.000.000 

Finansielle investeringer 

Aksjer i Lillevik Hotell AS8      1.000.000  2.000.000 

Sum Eiendeler      17.800.000  25.100.000 

 

Egenkapital og gjeld 

Egenkapital       

Innskutt egenkapital       5.000.000 

Opptjent egenkapital       9.300.000 

Sum egenkapital     14.300.000    

Langsiktig gjeld 

Pantegjeld        2.000.000 

                                                 
4 Anleggsmidlene er oppført i balansen til anskaffelseskost, fratrukket eventuelle avskrivninger.  
5 Inkludert i denne verdien er datautstyr og produksjonsmaskin som er bokført til null, men som har en antatt 
reell verdi kr. 100.000. Se forutsetninger under.  
6 Varebeholdningen er oppført i balansen til laveste verdi av anskaffelseskost og netto salgspris.  
7 Kundefordringene er oppført i balansen til virkelig verdi pr. 31.12.06. Det er ikke gjort fradrag for avsetning 
for sannsynlig tap etter sktl. §14-5, fjerde ledd.  
8 Aksjebeholdningen er oppført i balansen til anskaffelseskost.  
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Obligasjonslån          500.000 

Sum langsiktig gjeld       2.500.000 

Kortsiktig gjeld 

Kassakreditt Lillevik Sparebank        600.000 

Leverandørgjeld          200.000 

Annen kortsiktig gjeld         200.000 

Sum kortsiktig gjeld       1.000.000 

Sum egenkapital og gjeld    17.800.000 

 

 

For å kunne ta stilling til alle skattemessige spørsmål som vil oppstå ved en overdragelse av 

selskapet i form av henholdsvis aksje- og innmatssalg, er det nødvendig med mer 

informasjon om partene utover balansen til Lillevik Sko AS. Følgende fakta gis derfor om 

partene i forhandlingssituasjonen:  

  

• Lillevik Sko AS er heleid av Holm & Ås AS, som i sin tur er heleid av Lars Holm 

og Peder Ås med 50 % hver.  

• Aksjekapitalen i Lillevik Sko AS består av 1000 aksjer med pålydende kr. 5000. 

Holm & ÅS AS kjøpte samtlige aksjer i Lillevik Sko AS i år 2000 for kr. 

10.000.000, slik at inngangsverdi pr. aksje er kr. 10.000.  

• Aksjekapitalen i eierselskapet, Holm & Ås AS, består også av 1000 aksjer, med 

pålydende kr. 5.500. Det forutsettes at Lars Holm og Peder Ås har eid aksjene i 

Holm & Ås AS i 8 år, og at det ikke tidligere er delt ut noe utbytte. Etter RISK-

regulering pr. 01.01.06 er inngangsverdi pr. aksje i dag kr. 6.000.  

• I 2001 kjøpte Lillevik Sko AS innmaten i en annen liten skoprodusent. I tillegg til 

virksomhetens enkelte eiendeler, ble det da betalt kr. 1.000.000 for forretningsverdi. 

Gjenstående uavskrevet del på saldogruppe b er i dag kr. 300.000. Det legges til 

grunn at det ikke finnes andre immaterielle rettigheter i bedriften enn 

forretningsverdi.   
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• Fottøy AS er i utgangspunktet villig til å betale kr. 30.100.000 for innmaten i 

Lillevik Sko AS, og kr. 20.500.000 for aksjene i selskapet.  

• Lillevik Sko AS´ gjeld, kr. 3.500.000, vil ikke bli overdratt til Fottøy AS ved salg 

av innmaten i selskapet.   

• Lillevik Sko AS gikk i 2006 med et underskudd på kr 1.000.000. Underskuddet har 

ikke blitt fradratt.  

• Alle regnskapsmessige verdier nevnt i balansen er lik de skattemessige.  

• Da selskapet de siste år har planlagt opphøret av virksomheten, har det allerede 

solgt alle sine vare- og lastebiler. Selskapet har ikke andre driftsmidler på 

saldogruppe c, slik at den dermed er tom. Saldoen fremstår som positiv med kr. 

400.000.  

• En del av tomten ble i fjor ekspropriert. Vederlaget Lillevik Sko AS mottok for 

dette var kr. 2.000.000. Basert på en forholdsmessig fordeling av tomten, utgjorde 

dette kr 1.000.000 i realisasjonsgevinst. Selskapet har begjært betinget skattefritak, 

jfr. sktl. §14-70. Videre har selskapet fått en opsjon på å kjøpe en del av 

nabotomten for kr. 1.500.000.    

• Lillevik Sko AS har også tidligere solgt en annen del av tomten med tilhørende 

forretningsbygg. Dette ble realisert med betydelig gevinst. Gevinsten ble ført på 

gevinst- og tapskontoen, og kontoen fremstår derfor i dag som positiv med kr. 

5.000.000.  

• Lillevik Sko AS´ inngangsverdi på gjenstående del av tomten er kr. 4.000.000, og 

inngangsverdien på aksjene i Lillevik Hotell AS er kr. 1000 pr. aksje.   

• Lillevik Sko AS har noe datautstyr og en produksjonsmaskin med kort levetid, som 

er bokført til null i balansen. Dette fordi kostprisen ble direkte kostnadsført ved 

ervervet. Driftsmidlene antas imidlertid å ha en verdi ca kr. 100.000.  
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3 Overdragelsesform nr. 1:  Salg av innmaten i selskapet 

3.1 Innledning 

Når et selskaps innmat selges helt eller delvis, anses dette skattemessig som salg av de 

enkelte eiendeler selskapet eier.9 Et selskap vil naturlig nok eie mange ulike typer 

eiendeler. Dette kan være alt fra skrivepulter og kontormaskiner, til eiendommer, 

forretningsverdi, varelager, finansaktiva og kundefordringer. Salg av disse enkelte delene 

av virksomheten vil som hovedregel utløse skatteplikt dersom de selges med gevinst, og 

fradragsrett dersom de selges med tap.  

 

Ved salg av selskapets innmat er det aksjeselskapet som anses som selger. Det er altså 

selskapet som sådan som er skattesubjekt, jfr. sktl. §2-2, og det er i forhold til det – og ikke 

dets aksjonærer – de nedenfor nevnte regler gjelder. Når derfor betegnelsen ”selger” 

benyttes i dette kapittel er det aksjeselskapet, det vil si Lillevik Sko AS, det siktes til.  

 

Salg av selskapets innmat medfører at kjøper overtar selskapets enkelte eiendeler, og altså 

ikke selskapet som sådan. Kjøper vil derfor få nye ligningsmessige inngangsverdier på de 

ervervede eiendeler. Dette får betydning i forhold til avskrivningsgrunnlag for avskrivbare 

driftsmidler, og i forhold til gevinst- og tapsberegning ved realisasjon av de enkelte 

eiendeler forøvrig.   

 

Under punkt 3.2 og 3.3 vil det redegjøres for henholdsvis kjøpers og selgers perspektiver 

ved overdragelse av selskapets innmat. Under punkt 3.4 vil det redegjøres for hvordan de 

enkelte eiendeler skal verdsettes, og hvordan vederlaget skal fordeles på de enkelte 

eiendeler. Under punkt 3.5 vil det redegjøres kort for konsekvensene av at 

skatteposisjonene forblir i selskapet også etter overdragelse av selskapets innmat. Under 

punkt 3.6 – 3.10 vil de skattemessige konsekvensene ved overdragelse av Lillevik Sko AS´ 

enkelte eiendeler behandles.  

 

                                                 
9 Jfr. Zimmer, Frederik: Bedrift, selskap og skatt s. 658. 
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3.2 Selgers perspektiv ved salg av innmaten i selskapet 

Selgers mål i en forhandlingssituasjon vil som regel være å få best mulig pris for 

virksomheten. Dette betyr blant annet at det ønsker å maksimalisere nåverdien av 

innbetalingene fra kjøper etter skatt.10 Derfor vil de skattemessige konsekvensene for selger 

først og fremst bero på om de enkelte eiendeler realiseres med skattepliktig gevinst eller 

fradragsberettiget tap. Videre er det viktig for selger både om hvorvidt og hvordan 

gevinstene skal komme til beskatning, og om og hvordan de eventuelle tap skal komme til 

fradrag. Det er også viktig for selger hvordan vederlaget skal fordeles på de ulike typer 

eiendeler, da dette kan gi seg utslag i form av store forskjeller i inntekts- eller 

kostnadsføringen. Til slutt vil også valg av overdragelsestidspunkt kunne gi seg utslag i 

både gunstige og ugunstige skattemessige effekter for selger.   

 

Selger vil som regel oppnå høyest mulig pris for innmaten i selskapet dersom kjøper kan 

kostnadsføre kostprisen direkte eller gjennom avskrivninger så raskt som mulig. Kjøpers 

mulighet for kostnadsføring vil altså kunne gi seg direkte utslag i den pris selger til slutt 

kan oppnå. Derfor vil det fra selgers perspektiv også være relevant hvilke skattemessige 

konsekvenser som inntrer for kjøper. På den annen side vil selger oppnå minst 

skattebelastning dersom det kan utsette inntektsføringen av gevinster/negative saldoer, og 

dersom kostnadsføringen for tap/positive saldoer kan skje så raskt som mulig.11 Kjøpers og 

selgers mål lar seg utifra dette ikke alltid forene. Man ser at partene vil kunne ha 

motstridende interesser ved transaksjonen.  

 

3.3 Kjøpers perspektiv ved kjøp av innmaten i selskapet 

For kjøper vil de skattemessige konsekvensene ved kjøp av et selskaps innmat først og 

fremst gjøre seg gjeldene i når det kan kostnadsføre vederlaget som ytes. Kjøpers mål i en 

forhandlingssituasjon vil blant annet være å betale så lite som mulig for innmaten i 

selskapet. Dette betyr at kjøper ønsker å minimalisere nåverdien av utbetalingen etter 

                                                 
10 Jfr. Fallan, Lars: Skatteplanlegging s. 175.  
11 Jfr. Fallan, Lars: Skatteplanlegging s. 185.  
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skatt.12 Derfor vil tidspunktet for kostnadsføringen være det sentrale for kjøper 

skattemessig sett. Kjøper vil kunne kostnadsføre utgiftene sine på tre forskjellige måter, 

avhengig av hvilke eiendeler som overdras. For det første kan inngangsverdien på 

eiendelene undertiden kostnadsføres direkte i ervervsåret. For det andre kan 

inngangsverdien kostnadsføres gjennom avskrivninger på avskrivbare driftsmidler, og for 

det tredje kan inngangsverdien til slutt kostnadsføres ved realisasjon, da som et ledd i 

gevinst- og tapsberegningen. I og med at kostnadsføringen for kjøper skal skje ulikt etter 

hvilken type eiendel det er snakk om, oppstår naturlig nok også spørsmålet om hvordan 

vederlaget skal fordeles på de ulike eiendeler. Valg av overdragelsestidspunkt vil også 

kunne gi seg utslag i både gunstige og ugunstige skattemessige effekter for kjøper.  

 

Kjøper vil som regel oppnå lavest pris på innmaten i selskapet dersom selger får lengst 

mulig skattekreditt for gevinster/negative saldoer, og dersom det får fradrag så tidlig som 

mulig for tap/positive saldoer. Kjøperen kan altså kunne oppnå ”rabatt” på innmaten 

dersom selgeren blir undergitt gunstige skatteregler. Derfor er det viktig for kjøper at også 

selgers skattemessige behov dekkes ved overdragelsen. På den annen side vil kjøperens 

skattebelastning bli lavest mulig jo raskere det kan kostnadsføre sine utgifter. Kjøpers og 

selgers interesser i å oppnå gunstige skatteposisjoner lar seg imidlertid ikke alltid forene. 

Igjen ser man at det kan oppstå motsetningsforhold mellom partene.  

 

3.4 Verdsettelse av eiendelene og fordeling av vederlaget   

Så langt det har betydning for selgers beskatning, må det ved salg av selskapets innmat 

beregnes gevinst og tap for hver enkelt gjenstand/eiendelsgruppe.13 Kjøper må også 

aktivere inngangsverdiene i sin balanse. Derfor må det vederlag som ytes fordeles på de 

ulike overdratte eiendeler. Selger og kjøper må i prinsippet fordele vederlaget på samme 

måte. Fordelingen av vederlaget på de ulike eiendeler vil ha stor skattemessig betydning. 

For selger vil den gi seg utslag i hvilken utgangsverdi som skal inngå i gevinst- og 

                                                 
12 Jfr. Fallan, Lars: Skatteplanlegging s. 167. 
13 Jfr. eksempelvis Rt.1982.963. 
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tapsberegningen for de enkelte eiendeler/eiendelsgrupper, og dermed også for størrelsen på 

de gevinster og tap som måtte oppstå. Videre kan fordelingen gi seg utslag i den 

skattemessig tidfesting av forskjellige gevinster/tap og negative/positive saldi. I det tilfellet 

at aksjer inngår som en del av innmatssalget, vil det også være av stor betydning å avgjøre 

hvor stor del av vederlaget som skal henføres til disse, jfr. fritaksmetoden.14 For kjøper vil 

fordelingen gi seg utslag i den skattemessig tidfesting av kostprisen for de enkelte 

eiendeler, herunder som inngangsverdi ved realisasjon.     

 

Vederlaget må fordeles på hver enkelt eiendel ut ifra eiendelens individuelle verdi. Dette 

følger av det skatterettslige prinsippet om at det er det reelle forhold som skal legges til 

grunn ved beskatningen.15 Det er som hovedregel de enkelte eiendelers omsetningsverdi på 

overdragelsestidspunktet, det vil nærmere bestemt si tidfestingstidspunktet, som er 

avgjørende.16 I spesielle situasjoner kan det imidlertid forekomme at realisasjon blir ansett 

å ha skjedd på et tidligere tidspunkt enn tidfestingstidspunktet. Dette kan skje dersom de 

vesentligste avtalevilkår, herunder prisen, anses fastlagt mellom partene.17 De 

kapitalgevinster og/eller -tap som måtte oppstå, er i disse tilfellene med andre ord 

innvunnet/pådratt i og med avtalen, jfr. sktl. §§5-1, første ledd og 6-2, jfr. kapittel 9. Ved 

verdsettelsen er det imidlertid omsetningsverdien på det da senere tidfestingstidspunkt som 

skal legges til grunn ved beskatningen.18 Dette vil, hvis ikke annet er bestemt, være det 

tidspunkt da selger får en ”ubetinget rett til” på vederlaget, jfr. sktl. §14-2, første ledd, og 

tilsvarende det år det oppstår en ”ubetinget forpliktelse” for kjøper til å betale, jfr. sktl. 

§14-2, andre ledd.   

 

Etter dette kan altså partene i utgangspunktet ikke foreta en vederlagsfordeling slik at 

selgers utgangsverdi på de enkelte eiendeler blir lavere enn eiendelens omsetningsverdi på 

                                                 
14 Om fritaksmetoden, se punkt 4.2.  
15 Jfr. bla. Rt.2003.82. 
16 Jfr. Aarbakke, Magnus: Skatt på inntekt s. 101.  
17 Jfr. blant annet Rt.1965.1094 ”Thora Nielsen” og Rt.1995.872 ”Eide”.  
18 Jfr. Aarbakke, Magnus m.fl.: Skattelovkommentaren 2003/04 s. 631 og 756.  
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tidfestingstidspunktet, for på den måten å kunne oppnå tapsfradag eller høyere 

avskrivninger.19  

 

Det kan imidlertid være vanskelig å finne en klar omsetningsverdi på de enkelte eiendeler. 

Dersom eiendelen ikke har en klar omsetningsverdi, kan man måtte benytte seg av 

takstbaserte eller skjønnsbaserte verdivurderinger. Derfor ser man at det i realiteten også er 

et visst rom for en skjønnsmessig fordeling av verdiene. Dette skjønnet ønsker naturlig nok 

både kjøper og selger å utnytte i lys av sine interesser.20 

 

En avtale mellom selger og kjøper om fordeling av vederlaget på de enkelte eiendeler er 

ikke bindende for ligningsmyndighetene. Ligningsmyndighetene kan prøve om fordelingen 

er i samsvar med markedsverdien for tilsvarende eiendeler, jfr. lov om ligningsforvaltning 

13. juni 1980 nr. 24 (lignl.) §§8-1 og 8-2. Dersom myndighetene finner at de gitte 

opplysninger er uriktige eller ufullstendige, kan ligningen endres. Så lenge 

ligningsmyndighetenes skjønn ikke fremstår som ”vilkårlig eller klart urimelig”, vil det 

også bli lagt til grunn av domstolene.21  

 

Det bemerkes at i caset om Lillevik Sko AS har selskapets enkelte eiendeler en ”antatt reell 

verdi”, jfr. punkt 2.2. Derfor vil partene ha et visst skjønnsmessig spillerom i 

vederlagsfordelingen.  

 

3.5 Ulike skatteposisjoners betydning ved salg av innmaten i selskapet 

Ved virksomhetsoverdragelse i form av salg av selskapets innmat, vil skatteposisjonene 

selskapet innehar fortsatt bestå i selskapet. Derfor vil Lillevik Sko AS være forpliktet og 

berettiget av skatteposisjonene også etter overdragelsen. Dette gjelder selv om selskapets 

                                                 
19 Jfr. Aarbakke, Magnus m.fl.: Skattelovkommentaren 2003/04 s. 411.  
20 Både verdsettelses- og fordelingsspørsmålene reiser mange særlige problemstillinger som det ikke gåes 
nærmere inn på her.  
21 Jfr. bl.a. Rt.1994.260. 
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virksomhet må anses opphørt.22 Det vil gis en nærmere redegjørelse for skatteposisjonene 

Lillevik Sko AS innehar under punkt 4.4 i forbindelse med overdragelse av aksjene i 

selskapet.  

 

Her nevnes kun at dersom overdragelsen gjennomføres som innmatssalg, og Lillevik Sko 

AS etter salget likvideres, skal skatteposisjonene gjøres opp i likvidasjonsåret, jfr. sktl. §14-

48, andre ledd. Det vil si at positiv gevinst- og tapskonto og negativ saldo i gruppe a og d 

må inntektsføres som helhet dette år. Den tomme positive saldogruppe c, må på samme 

måte også kostnadsføres som helhet. I et tenkt tilfelle at Lillevik Sko AS dette år skulle gå 

med underskudd, kan i så fall både dette- og fjorårets23 underskudd tilbakeføres i henhold 

til ligningen for to år siden, jfr. sktl. §14-7, første ledd, jfr. andre ledd. 

Ligningsmyndighetene må i så fall fatte endringsvedtak og gjennomføre ny skatteberegning 

for det år, jfr. lignl. §9-5 nr. 2 b.  

   

3.6 Skattemessige konsekvenser ved overdragelse av selskapets driftsmidler 

Det vil under dette punkt gjøres rede for hvilke skattemessige konsekvenser som inntrer 

ved kjøp og salg av selskapets ulike driftsmidler. Et driftsmiddel kan defineres som et 

”formuesobjekt, fysisk eller immaterielt, som er anskaffet til, eller faktisk brukt i skattyters 

inntektsskapende aktivitet”.24 Da det til dels er store forskjeller i den skattemessige 

behandling av varer og driftsmidler, må denne grensen trekkes. Dette vil bli gjort under 

punkt 3.7.   

 

Nedenfor vil det under punkt 3.6.1 redegjøres for hvordan kjøper og selger henholdsvis kan 

kostnadsføre og inntektsføre det vederlag som ytes. I punkt 3.6.2 – 3.6.6 vil de 

skattemessige konsekvensene ved overdragelse av selskapets ulike driftsmidler behandles i 

den rekkefølge kostnadsføring kan skje.  

                                                 
22 Jfr. eksempelvis Utv.1995.257 FIN. 
23 Se Lillevik Sko AS´ balanse med forutsetninger, punkt 2.2, der det påpekes at selskapet i fjor gikk med 
underskudd på kr. 1.000.000.  
24 Jfr. Lignings-ABC 2006 s. 295. 



 14

 

3.6.1 Selgers inntektsføring og kjøpers kostnadsføring ved overdragelse av 

driftsmidler  

Kjøpers mulighet til kostnadsføring og selgers plikt til inntektsføring avhenger av hvilke 

typer driftsmidler som overdras. Derfor gis det under dette punkt en fellesbehandling av de 

ulike tilfellene.  

 

For å vise hvilken mulighet kjøper har til å kostnadsføre det vederlag som ytes, kan det 

være hensiktsmessig å dele driftsmidlene inn i tre hovedgrupper, ettersom de er undergitt 

ulik skattemessig behandling. Den første gruppen er driftsmidler som både er varige og 

betydelige, og som verdiforringes ved slit eller elde. Slike driftsmidler skal som hovedregel 

aktiveres og saldoavskrives, jfr. sktl. §§6-10, jfr. 14-30 flg. Kjøper får altså kostnadsført 

vederlaget som henføres til slike driftsmidler gjennom avskrivninger. Den andre gruppen er 

driftsmidler som enten er ikke-varige og/eller ikke-betydelige25, og som verdiforringes ved 

slit eller elde. Ved erverv av slike driftsmidler kan kjøper kostnadsføre kostprisen direkte i 

ervervsåret, eller velge å aktivere dem for så å kostnadsføre kostprisen gjennom 

avskrivninger, jfr. sktl. §14-40, andre ledd. Den tredje gruppen er driftsmidler som ikke 

anses å verdiforringes ved slit eller elde. Slike driftsmidler kan ikke avskrives, jfr. sktl. §6-

10, første ledd. Kjøper kan ved erverv av slike driftsmidler ikke kostnadsføre noe av 

vederlaget før ved videre realisasjon.  

 

Man ser altså at kjøpers mulighet til å kostnadsføre vederlaget avhenger av hvilke typer 

driftsmidler som overdras. Konsekvensene av dette vil komme klart frem når det nedenfor 

skal vises hvordan kjøperen i caset, Fottøy AS, vil kostnadsføre utgiftene som henføres til 

de enkelte driftsmidler.  

 

Selgers plikt til inntektsføring er ikke helt sammenfallende med den nevnte oppdeling  

ovenfor. Ved realisasjon av alle typer driftsmidler, gis selger for det første en valgmulighet 

                                                 
25 Om denne grensen, se punkt 3.6.2. 



 15

mellom direkte og utsatt inntektsføring. Selger står altså fritt i å bestemme om – og i tilfelle 

hvor stort beløp – som skal inntektsføres i realisasjonsåret. Ønsker selger direkte 

inntektsføring, kan det ved salg av driftsmidler som etter sktl. §14-41, første ledd a til i skal 

saldoavskrives, inntektsføre hele eller deler av vederlaget i realisasjonssåret, jfr. sktl. §14-

44, første ledd. Ved salg av driftsmidler som ikke saldoavskrives, kan hele eller deler av 

gevinsten tas til inntekt i realisasjonsåret, jfr. sktl. §§14-45, tredje ledd, jfr. 14-52.26 Ved 

salg av driftsmidler som er fradratt direkte i ervervsåret kan også gevinsten, det vil her i 

realiteten si hele vederlaget, tas til inntekt i realisasjonsåret.27 Direkte inntektsføring av 

gevinsten på denne måten er i tråd med hovedprinsippet om tidfesting, 

realisasjonsprinsippet, jfr. sktl. §14-2, første ledd.  

 

Som nevnt er imidlertid selger stort sett tjent med den skattekreditt som oppnås ved utsatt 

inntektsføring. Derfor vil det være ugunstig å inntektsføre hele eller deler av 

vederlaget/gevinsten direkte på denne måten. Effekten av direkte inntektsføring blir for 

driftsmidler som saldoavskrives at hele utgangsverdien kommer til beskatning straks. 

Inngangsverdien vil for saldogruppene a, c og d, og positiv saldo i gruppe b, ikke komme 

til fradrag før i form av fortsatte avskrivninger på saldogruppene, og for saldogruppene e til 

i, og for negativ saldo i gruppe b, vil den ikke til fradrag før i form av kostnadsføring over 

gevinst- og tapskontoen. For driftsmidler som ikke kan saldoavskrives vil effekten av 

direkte inntektsføring bli at hele gevinsten tidfestes med en gang, og at inngangsverdien 

ikke kommer til fradrag før i form av kostnadsføring over gevinst- og tapskontoen. 

Utgangsverdien vil også komme direkte til beskatning for driftsmidler som er direkte 

kostnadsført.28 

 
                                                 
26 Sktl. §14-45, tredje ledd henviser til sktl. §14-60. Henvisningen er trolig feil og skal være til sktl. §14-52, 
jfr. Aarbakke m.fl.: Skattelovkommentaren 2003/04 s. 1167.  
27 Det er så vidt meg bekjent ingen særlige kilder som direkte fastslår hvordan en slik gevinst skal behandles 
skattemessig. I Lignings-ABC 2006 s. 554 forutsettes det imidlertid at gevinsten kan inntektsføres direkte 
eller føres på gevinst- og tapskonto, uavhengig av hvilken saldogruppe driftsmiddelet i utgangspunktet skulle 
vært ført på. Føring på gevinst- og tapskonto contra nedskriving på saldo for saldogruppene a til d, vil i 
realiteten kun ha betydning for saldogruppe a, hvor inntektsførselen altså reduseres fra 30 % - 20 %. Jeg antar 
at tilfellene kan hjemles i §14-52, selv om dennes ordlyd etter en naturlig språklig forståelse dog taler mot 
det. 
28 Se note 27. 
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Selger vil derfor som regel heller være tjent med å nedskrive vederlaget på saldo for 

driftsmidler som har befunnet seg på saldogruppene a, c og d, samt for positiv saldo i 

gruppe b. For driftsmidler som har befunnet seg på saldogruppene e til i, for negativ saldo i 

gruppe b, og for driftsmidler som ikke har vært saldoavskrevet, vil det som regel være tjent 

med å føre gevinsten på gevinst- og tapskonto. Det samme gjelder for driftsmidler som har 

vært direkte fradragsført i ervervsåret.29 Nedskrivning på saldo og føring på gevinst- og 

tapskonto innebærer en utsettelse av beskatningen i forhold til det overfor nevnte, og 

således en skattekreditt.  

 

La oss nå se på caset om Lillevik Sko AS. Man ser av det overnevnte at Lillevik Sko AS i 

utgangspunktet bør benytte seg av muligheten til utsatt inntektsføring ved behandlingen av 

vederlaget fra Fottøy AS. Det er kun i det tilfellet at selskapet skulle ønske en høyere 

skattepliktig inntekt i overdragelsesåret at det burde velge å inntektsføre hele eller deler av 

vederlaget/gevinsten direkte. Som nevnt foreligger det et underskudd fra i fjor, stort kr. 

1.000.000. Dette ble ikke fradratt da Lillevik Sko AS ikke hadde andre inntektskilder å 

fradra det i, jfr. sktl. §6-3, første ledd. Selskapet kan derfor kreve underskuddet fremført til 

fradrag i et senere års inntekt, jfr. sktl. §§6-3, fjerde ledd, jfr. 14-6, første ledd. En 

utnyttelse av fremføringsadgangen krever imidlertid at selskapet har positiv inntekt å fradra 

underskuddet i, og det er derfor Lillevik Sko AS altså kunne vært tjent med høyere inntekt 

dette år. Tidligere var det en grense for hvor lenge et underskudd kunne fremføres, men 

etter lovendring gjelder det nå ikke lenger noen slik grense.30 Heller ikke gjelder det lenger 

noen begrensninger for fremføringsadgangen ved salg eller opphør av virksomheten.31 

Derfor er ikke dette noe som tilsier at Lillevik Sko AS skulle ønske å fremføre 

underskuddet dette år. Lillevik Sko AS vil således være tjent med utsatt inntektsføring.  

 

 

                                                 
29 Se note 27.  
30 Jfr. lov 9.desember 2005 nr. 113.  
31 Jfr. Ot.prp.nr.1 2005-2006 s. 59 flg.  
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3.6.2 Overdragelse av Lillevik Sko AS´ datautstyr og produksjonsmaskin 

Det skal nå sees på hvilke konsekvenser som inntrer for partene ved at Lillevik Sko AS´ 

enkelte driftsmidler overdras til Fottøy AS. Oppgavens disposisjon vil behandle de enkelte 

driftsmidler i den tidsmessige rekkefølge Fottøy AS har mulighet til å kostnadsføre 

vederlaget. Det startes derfor med å se på hvilke konsekvenser som inntrer ved 

overdragelse av datautstyret og produksjonsmaskinen.  

 

For at et driftsmiddel skal være aktiveringspliktig oppstilles det som vilkår at det må være 

både betydelig og varig, jfr. sktl. §14-40, første ledd. Et driftsmiddel er betydelig når 

kostpris er kr. 15.000 eller høyere, og det er varig når det har en forventet økonomisk 

levetid på minst tre år. Dersom et av disse to kumulative vilkår ikke er oppfylt, kan 

anskaffelseskostnadene fradras direkte i ervervsåret, jfr. sktl. §14-40, andre ledd. For 

ubetydelige driftsmidler stilles det imidlertid krav om at det må ”verdiforringelse ved slit 

eller elde”, jfr. sktl. §6-10, første ledd. Med andre ord måtte altså driftsmidlet kunne vært 

avskrevet dersom det hadde blitt ansett som betydelig.32 Ved at vilkårene for direkte 

fradragsrett foreligger, anses altså vilkåret om at en fordel må være oppofret, jfr. sktl. §6-1, 

første ledd, å være oppfylt ved ervervet. Derfor gis det fradragsrett allerede på dette 

tidspunkt. 

 

Av punkt 2.2 fremgår det at Lillevik Sko AS eier en del datautstyr som har blitt 

kostnadsført direkte i ervervsåret av den grunn at kostpris var lavere en kr. 15.000. I tillegg 

er utgiftene til en produksjonsmaskin, kr. 150.000, kostnadsført direkte av den grunn at 

maskinen er så slitasjeutsatt at den ikke forventes å ha en økonomisk levetid på mer enn tre 

år. Selv om disse driftsmidlene er bokført til null i balansen, antas produksjonsmaskinen å 

ha en reell verdi kr. 90.000, og datautstyret en reell verdi kr. 10.000, til sammen kr. 

100.000.  

 

Ved at Lillevik Sko AS tidligere har kostnadsført disse utgiftene, må dette redusere 

inngangsverdiene på driftsmidlene. Selskapets bokførte inngangsverdier vil derfor være 
                                                 
32 Jfr. Rt.1980.1428, ”Continentaldommen II”.  
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null, og gevinsten vil ved salget derfor utgjøre det samme som vederlaget som ytes for 

driftsmidlene. Henføres det til sammen kr. 100.000 for datautstyret og 

produksjonsmaskinen, vil altså gevinsten tilsvarende utgjøre kr. 100.000.  

 

Ved behandlingen av vederlaget kan Lillevik Sko AS enten velge direkte inntektsføring i 

overdragelsesåret, eller å føre gevinsten på gevinst- og tapskonto.33 På grunn av den 

skattekreditt som oppnås ved føring på gevinst- og tapskonto, vil selskapet være tjent med å 

gjøre det.  

 

Dersom Fottøy AS ikke betaler mer enn kr. 15.000 for datautstyret og hvis 

produksjonsmaskinen heller ikke nå har forventet økonomisk levetid på mer enn tre år, kan 

kostnadene som henføres til disse driftsmidlene fradras direkte, jfr. sktl. §14-40, andre 

ledd.34 Hvis Fottøy AS skulle ønske det, kan imidlertid både datautstyret og 

produksjonsmaskinen aktiveres i balansen. Avskrivninger på datautstyret vil da måtte følge 

de alminnelige regler for saldoavskrivning, mens for produksjonsmaskinen kan Fottøy AS 

velge å fordele kostprisen over antatt brukstid, som vil være to eller tre inntektsår.35 Da 

Fottøy AS som nevnt er tjent med å få fradrag så tidlig som mulig, iallfall dersom det er i 

en overskuddsposisjon, er en utsatt kostnadsføring på denne måten ikke lønnsomt. Derfor 

bør selskapet naturlig nok kostnadsføre utgiftene direkte. Ved et eventuelt videresalg vil 

inngangsverdiene på driftsmidlene imidlertid være null slik at hele det vederlag som da ytes 

vil bli beskattet som gevinst.  

 

I og med at Lillevik Sko AS kan føre gevinsten på gevinst- og tapskonto, og på den måten 

oppnå skattekreditt, vil en fordeling av vederlaget mellom disse og andre driftsmidler ikke 

utgjøre særlig forskjell i Lillevik Sko AS´ inntektsføring. Fottøy AS vil på den annen side 

være tjent med at så mye som mulig av vederlaget henføres til disse driftsmidlene – og da 

særlig til produksjonsmaskinen – på grunn av den direkte kostnadsføringen som da oppnås. 
                                                 
33 Jfr. note 27.  
34Dette under den forutsetning at datautstyret ikke blir sett i sammenheng med annet driftsløsøre ved 
bedømmelsen av betydelighetskravet. Betydelighetskravet kan nemlig lettere anses oppfylt ved samlet 
overdragelse av en virksomhet som her, jfr. eksempelvis Utv.1987 s. 709 SKD. 
35 Jfr. Ot.prp.nr.19 1983-84 s. 17, og Utv. 1985.47 SKD.  
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Dersom en fordeling av vederlaget i tråd med Fottøy AS´ ønsker ikke vil medføre en 

høyere fordeling av vederlaget til varebeholdningen eller kundefordringene, kan partenes 

totale skattekostnad bli lavest mulig.36 Fordelingen må imidlertid skje innenfor det 

spillerom partene har, jfr. punkt 3.4.   

 

3.6.3 Overdragelse av Lillevik Sko AS´ kontorutstyr og maskiner 

Driftsmidler som inngår på saldogruppe a, b, c og d skal avskrives på samlesaldoer på hver 

gruppe, jfr. sktl. §14-41, fjerde ledd. Da saldogruppe b ”ervervet forretningsverdi” delvis 

skiller seg fra de andre gruppene, vil denne bli behandlet særskilt under punkt 3.6.4.   

 

Lillevik Sko AS har kontorutstyr til en regnskapsmessig/skattemessig avskrevet verdi kr. 

1.500.000, og maskiner til en regnskapsmessig/skattemessig avskrevet verdi kr. 

3.000.000.37 Dette fremkommer av balansen. De reelle verdier av kontorutstyret antas 

imidlertid å være omlag kr. 2.500.000, og av maskinene kr. 4.000.000. Kontorutstyret har 

befunnet seg på saldogruppe a, og maskinene har befunnet seg på saldogruppe d, jfr. §14-

41, første ledd a og d.  

 

Lillevik Sko AS bør ved salget nedskrive vederlaget som henføres til de respektive 

driftsmidler på saldogruppene a og d, jfr. sktl. §14-44, andre ledd. I stedet for å la hele 

vederlaget komme til beskatning i realisasjonsåret, kommer gevinsten på denne måten til 

beskatning først i form av lavere avskrivning på saldogruppene, og dermed høyere 

skattepliktig inntekt i realisasjonsåret og i de påfølgende år. Et eventuelt tap ville 

tilsvarende ha kommet til fradrag ved fortsatt eller høyere avskrivning på saldogruppene. 

Dette medfører altså at gevinst og tap blir tidfestet i samme takt som avskrivningene.38  

 
                                                 
36 Om begrunnelsen for dette, se punkt 3.7 og 3.8. 
37 Selv om de regnskapsmessige og skattemessige størrelser i caset er forutsatt sammenfallende, bemerkes det 
at det ikke nødvendigvis behøver å være slik. Skatte- og regnskapsmessige verdier vil som regel heller være 
ulike, da regnskapsmessig avskrivning foregår lineært, mens den skattemessige avskrivning foregår 
degressivt. Ulikheter mellom verdiene kan resultere i at det ved eventuelle utdelinger fra selskapet skal 
beregnes korreksjonsinntekt og korreksjonsskatt.  
38 Jfr. ot.prp.nr.1 2004-2005 pkt. 6.5.6.2.  
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Legges de antatte reelle verdier til grunn ved vederlagsfordelingen, vil imidlertid både 

saldogruppe a og d bli negative med kr. 1.000.000 dersom Lillevik Sko AS velger å 

nedskrive saldoen med salgssummen.39 En slik negativ saldo representerer en ennå ikke 

tidfestet gevinst. Gevinsten vil komme til beskatning ved at den negative saldoen 

inntektsføres med gruppens avskrivningssats de påfølgende år, jfr. sktl. §14-46.40 Når den 

negative saldoen er inntektsført slik at det står igjen mindre enn kr. 15.000, skal resten 

inntektsføres umiddelbart, jfr. sktl. §14-47, andre ledd.  

 

Lillevik Sko AS må imidlertid nedskrive saldoene allerede i realisasjonsåret, slik at det i 

realiteten vil bli beskattet for henholdsvis 30 % og 20 % av gevinstene på saldogruppe a og 

d dette år. Det vil si at selskapet i utgangspunktet må inntektsføre til sammen kr. 500.00041 

av gevinstene direkte, jfr. sktl. §§14-46 jfr. 14-42, andre ledd b.  

 

I og med at både kontorutstyret og maskinene er å anse som både varige og betydelige, og 

fordi begge typene driftsmidler antas å verdiforringes ved slit eller elde, vil Fottøy AS 

kunne avskrive disse driftsmidlene gjennom saldosystemet, jfr. sktl. §6-10, første ledd. 

Kostnadene ved ervervet må dermed aktiveres i balansen, jfr. sktl.  §14-40, første ledd. 

Fradrag for kostpris gis deretter i form av avskrivninger på de aktuelle saldoene. Fottøy AS 

kan dermed kostnadsføre inntil henholdsvis 30 % og 20 % av saldoen for gruppene a og d i 

realisasjonsåret og de påfølgende år, jfr. sktl. §14-43, første ledd a og d. 

 

Når saldoene er avskrevet slik at de står igjen med mindre enn kr. 15.000, kan resten 

fradras i sin helhet i det året, jfr. sktl. §14-47 første ledd. Under den forutsetning at de 

maksimale avskrivningssatser benyttes hvert år, vil dette imidlertid ta 15 år for saldogruppe 

a, og 25 år for saldogruppe d.  

                                                 
39 Skattemessig verdi på kontorutstyret, kr. 1.500.000, nedskrevet med antatt reell verdi, kr. 2.500.000, vil bli 
negativ med kr. 1.000.000. Tilsvarende blir skattemessig verdi på maskinene, kr. 3.000.000, nedskrevet med 
antatt reell verdi, kr. 4.000.000, negativ med kr. 1.000.000.  
40 Ved at gevinsten skal inntektsføres med gruppens avskrivningssats vil det ikke være skattemessig 
fordelaktig å realisere driftsmidler slik at det oppstår negative saldi, for så å reinvestere i nye. Dette fordi 
inntektsføringen av gevinsten på de solgte driftsmidler skal skje i samme takt med avskrivningene på de 
nyervervede, jfr. Zimmer, Frederik: Bedrift, selskap og skatt s. 153. 
41 Negative saldi = kr. 1.000.000. Inntektsføring gruppe a: 300.000. Inntektsføring gruppe b: 200.000.   
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I og med at Lillevik Sko AS oppnår utsatt inntektsføring ved salget av disse driftsmidlene, 

og Fottøy AS oppnår kostnadsføring gjennom avskrivninger med de høyeste satsene loven 

oppstiller, vil det ikke oppstå store motstridende interesser ved vederlagsfordelingen disse 

driftsmidlene imellom. Det er altså til dels full symmetri mellom selgers inntektsføring og 

kjøpers kostnadsføring. Som det vil fremgå nedenfor vil imidlertid partene ha store 

motstridende interesser i vederlagsfordelingen andre eiendeler imellom. Dette fordi enkelte 

andre eiendeler undergis en annen behandling, som vil medføre mindre grad av symmetri 

mellom kjøpers og selgers mulighet til å oppnå gunstige skatteposisjoner. Av den grunn 

kan partene også ønske en annen fordeling av vederlaget enn den ovenfor nevnte.  

 

3.6.4 Overdragelse av Lillevik Sko AS´ forretningsverdi 

Saldogruppe b skal inneholde ”ervervet forretningsverdi”, jfr. sktl. §14-41, første ledd b. 

Forretningsverdi betegnes også undertiden som ”goodwill”, men i det følgende er det 

lovens terminologi ”forretningsverdi” som vil bli benyttet.   

 

Selv om forretningsverdi ikke er noen fysisk eiendel, regnes den likevel som et 

driftsmiddel. Den er ”anskaffet til og faktisk bruk i virksomhetens inntektsskapende 

aktivitet”. Forretningsverdi vil eksempelvis være en etablert og rasjonell organisasjon, 

kvalifiserte og erfarne ansatte, et godt renommé, en vid kundeportefølje, god lokalisering, 

høye markedsandeler eller dersom det er lite rom for nyetableringer innen bransjen generelt 

eller i distriktet.42 Det kan ofte betales store summer for forretningsverdi.  

 

Begrepet forretningsverdi er negativt avgrenset. Man finner verdien av den ved å trekke ut 

alle virksomhetens identifiserbare eiendeler, herunder andre immaterielle eiendeler, fra 

virksomhetens markedsverdi. Den restverdi man da sitter igjen med, er 

                                                 
42 Jfr. Lignings-ABC 2006 s. 323.  
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forretningsverdien.43 Av balansen til Lillevik Sko AS fremgår det at selskapet har bokførte 

eiendeler til en regnskapsmessig/skattemessig verdi kr. 17.800.000. Reell verdi på 

selskapets identifiserbare eiendeler antas imidlertid å være kr. 25.100.000. Det forutsettes 

også at prisen Fottøy AS som en uavhengig kjøper er villig til å betale, kr. 30.100.000, 

tilsvarer selskapets markedsverdi. Følgelig vil Lillevik Sko AS´ forretningsverdi utgjøre 

omlag kr. 5.000.000. 

 

Det fremgår videre av balansen til Lillevik Sko AS at selskapet har ”ervervet 

forretningsverdi” til en regnskapsmessig/skattemessig avskrevet verdi kr. 300.000. Noen 

reell verdi på denne posten er ikke fastsatt. Hvor stor del av selskapet totale 

forretningsverdi som dermed er ervervet, og hvor stor del av den som er opparbeidet av 

selskapet selv, vites av den grunn ikke. Det er likevel av mindre betydning å avgjøre, da 

vederlaget som ytes for både ervervet og selvopparbeidet forretningsverdi skal behandles 

på samme måte, jfr. sktl. §14-44, andre ledd, andre punktum.  

 

Ved realisasjonen av selskapets innmat, og dermed også av forretningsverdien, kan Lillevik 

Sko AS enten velge å inntektsføre hele eller deler av vederlaget som henføres til 

forretningsverdien, eller nedskrive vederlaget på saldogruppe b, jfr. sktl. §14-44, første 

ledd, jfr. andre ledd. Lillevik Sko AS er følgelig tjent med å nedskrive hele det vederlag 

som ytes – altså både for den ervervede forretningsverdi, og for den selvopparbeidede 

forretningsverdi – på saldogruppe b på grunn av den utsatte inntektsførselen dette 

innebærer.  

 

Dersom saldoen etter nedskrivingen på saldogruppe b blir negativ, skal den imidlertid føres 

på gevinst- og tapskontoen, jfr. sktl. §14-44, tredje ledd. Her skiller altså behandlingen av 

saldogruppe b seg fra saldogruppene a, c og d, som i tilfellet negativ saldo skal 

inntektsføres med en andel minst tilsvarende gruppens maksimale avskrivningssats, jfr. 

sktl. §14-46. I og med at inntektsføringen over gevinst- og tapskontoen kan skje med 20 % 
                                                 
43 Jfr. eksempelvis Utv. 2004 s. 912 og Rt.2001.572. Det bemerkes også at det i Rt.2000.772 ”Paulsen” og 
Rt.2001.640 ”Alst” er fastslått enkelte prinsipper for beregningen av forretningsverdien. Avgjørelsene gjelder 
imidlertid grensen mot andre immaterielle rettigheter, som ikke behandles i denne oppgave.  
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av saldoen, og avskrivningssatsen for saldogruppe b er 20 %, har imidlertid ikke dette noen 

betydning for Lillevik Sko AS´ totale skattekostnad. Saldogruppe b fremstår i 

utgangspunktet som positiv med kr. 300.000, slik at dersom Lillevik Sko AS nedskriver 

saldoen med kr. 5.000.000 vil den bli negativ med kr. 4.700.000. En slik negativ saldo 

representerer en ennå ikke tidfestet gevinst.   

 

Det legges til grunn at de kostnader Lillevik Sko AS har hatt ved å opparbeide seg 

forretningsverdi utover den som anses ervervet, altså kostnadene til selskapets 

selvopparbeidede forretningsverdi, er direkte fradragsført fortløpende. Slike kostnader skal 

nemlig normalt ikke aktiveres og avskrives, da det som regel er for usikkert om det er 

ervervet noen ”varig verdi” for skattyter, jfr. sktl. §14-40, andre ledd. I det tilfellet at slike 

kostnader likevel skulle aktiveres, antas det at avskrivningsreglene bør kunne anvendes 

analogisk, slik at skattyter da kan kreve fradrag i form av avskrivninger.44  

 

Ved overdragelsen blir hele Lillevik Sko AS´ forretningsverdi transformert til ”ervervet 

forretningsverdi” for Fottøy AS. Ervervet forretningsverdi kan avskrives, jfr. sktl. §6-10, 

andre ledd a, og er aktiveringspliktig når kostnadene er kr. 15.000 eller høyere, jfr. sktl. 

§14-40, første ledd b. Dette medfører altså at Fottøy AS kan kostnadsføre hele vederlaget 

som henføres til forretningsverdien gjennom avskrivninger på saldogruppe b.  

 

Fordi avskrivningssatsen på saldogruppe b er 20 %, som er den nest høyeste 

avskrivningssatsen loven oppstiller, vil Fottøy AS være tjent med at mest mulig av det 

vederlaget som totalt betales for selskapets innmat, henføres til forretningsverdien. Stor 

verdi vil dette ha i forhold til saldogruppene e til i, hvor avskrivningssatsene er betydelig 

lavere, og særlig i forhold til driftsmidler som ikke kan avskrives i det hele tatt. Kostnadene 

som henføres til Lillevik Sko AS´ forretningsbygg kan eksempelvis ikke avskrives med 

mer enn 2 % i året, jfr. sktl. §14-43 i, og kostnader som henføres til tomten gis det ikke 

fradrag for før ved videre realisasjon. Når man har sett at Fottøy AS ønsker å minimalisere 

nåverdien av utbetalingene etter skatt, vil disse forskjellene i muligheten til kostnadsføring 
                                                 
44 Jfr. Gjems-Onstad, Ole: Norsk bedriftsskatterett s. 632-633.   
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være av stor betydning. Derfor vil Fottøy AS kunne oppnå gunstige skattefordeler ved å 

henføre så mye som mulig av vederlaget til forretningsverdien, istedenfor til 

forretningsbygget eller tomten. I tillegg til at Fottøy AS vil kunne kostnadsføre utgiftene i 

et høyere tempo, vil en høy fordeling av vederlaget til forretningsverdien medføre at 

selskapets skattepliktige formue reduseres tilsvarende. Dette fordi forretningsverdi ikke 

skal inngå i skattepliktig formue, jfr. sktl. §4-2 første ledd f. Om forretningsverdien er  

selvopparbeidet eller ervervet er i dette henseende uten betydning.45 Aksjeselskaper er 

imidlertid etter sktl. §2-36 første ledd a fritatt for formuesskatt, men det vil likevel få 

betydning da Fottøy AS´ skattemessige formuesverdi danner grunnlaget for den 

formuesskatt de personlige eierne av selskapet til slutt blir ilignet. En høy fordeling av 

vederlaget til forretningsverdien vil imidlertid ikke bidra til at Fottøy AS kan dele ut større 

utbytte fra selskapet, da også forretningsverdien må balanseføres, jfr. asl. §8-1 nr. 2. 

 

En fordeling av vederlaget i forholdet mellom forretningsverdien og forretningsbygget eller 

forretningsverdien og tomten, vil ikke ha særlig skattemessig betydning for Lillevik Sko 

AS. Dette fordi inntektsføringen skal skje med minst 20 % av gevinsten, uansett hvor 

vederlaget henføres. Gevinst ved salg av forretningsverdi skal inntektsføres med minst     

20 %, jfr. sktl. §14-45, fjerde ledd, og gevinst ved salg av forretningsbygget og tomten skal 

inntektsføres med minst 20 %, jfr. §§14-46, jfr. 14-52. Tap kan tilsvarende kostnadsføres 

med inntil 20 %. Nåverdien av vederlaget etter skatt vil altså være det samme for Lillevik 

Sko AS uavhengig av vederlagsfordelingen disse driftsmidlene imellom. Derfor vil 

partenes totale skattebelastning bli lavest dersom så mye som mulig av vederlaget henføres 

til forretningsverdien, og tilsvarende mindre henføres til forretningsbygget eller tomten. 

Partene må imidlertid ikke gå utover det skjønnsmessige spillerom de har i 

vederlagsfordelingen, jfr. punkt 3.4.  

 

                                                 
45 Jfr. Rt.1931.181.  
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3.6.5 Overdragelse av Lillevik Sko AS´ forretningsbygg 

I saldogruppene e til i skal de enkelte driftsmidler føres på egne saldoer, jfr. sktl. §14-41, 

fjerde ledd, siste punktum. I og med at det bare befinner seg én gjenstand på hver saldo, har 

man her mulighet til å holde orden på gevinst og tap på hvert enkelt driftsmiddel.  

 

Av balansen til Lillevik Sko AS fremgår det at selskapet eier et forretningsbygg til en 

regnskapsmessig/skattemessig avskrevet verdi kr. 2.000.000. Det legges til grunn at 

tomteverdien er skilt ut slik at det er selve bygget som er bokført til kr. 2.000.000. Dette 

bygget har Lillevik Sko AS avskrevet på saldogruppe i med 2 % årlig siden ervervet, jfr. 

sktl. §§14-41, første ledd i, jfr. 14-43, første ledd i. Reell verdi på forretningsbygget antas å 

være kr. 2.500.000, jfr. punkt 2.2.   

 

Lillevik Sko AS står igjen ovenfor valget mellom å inntektsføre hele eller deler av 

vederlaget som henføres til forretningsbygget direkte i realisasjonsåret, eller å føre 

gevinsten eller tapet på gevinst- og tapskontoen. Et tap kan altså ikke fradragsføres direkte i 

realisasjonsåret med hjemmel i sktl. §6-2, andre ledd. Dette har sammenheng med at det i 

utgangspunktet skal være symmetri mellom mulighetene for inntekts- og kostnadsføring. I 

og med at Lillevik Sko AS sannsynligvis realiserer forretningsbygget med gevinst, vil det 

være fordelaktig for selskapet å velge føring på gevinst- og tapskonto, på grunn av den 

utsatte inntektsførselen dette medfører. Skulle forretningsbygget realiseres med tap, har 

Lillevik Sko AS imidlertid ikke noen valg. Tapet må føres på gevinst- og tapskontoen 

dersom selskapet vil benytte seg av fradragsretten. Dersom Lillevik Sko AS skulle velge å 

inntektsføre hele vederlaget i realisasjonsåret, jfr. sktl. §14-44, første ledd, vil hele det 

gjenstående beløp på saldoen utgjøre et tap som må overføres til gevinst- og tapskontoen. 

Dette vil som nevnt normalt sett ikke være lønnsomt for selskapet.  

 

Hvis den reelle verdi legges til grunn ved salget, vil altså Lillevik Sko AS oppnå en gevinst 

på kr. 500.000.46 Denne gevinsten skal derfor føres på gevinst- og tapskontoen, jfr. sktl. 

§14-44, tredje ledd, og selskapet må i så fall inntektsføre minst kr. 100.000 i 
                                                 
46 Utgangsverdi – inngangsverdi = 2.500.000 – 2.000.000  = kr. 500.000.  
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realisasjonsåret. Når det står igjen mindre enn kr. 15.000 på kontoen, skal gjenstående 

beløp tas til inntekt samme år, jfr. sktl. §14-47 andre ledd. Dette vil imidlertid kunne ta 

svært lang tid, da kontoen fra før av er positiv med kr. 5.000.000, og fordi selskapet også 

vil oppnå gevinster på andre eiendeler som vil føres på kontoen.  

 

Forretningsbygget er et varig og betydelig driftsmiddel, jfr. sktl. §14-40, første ledd. Fottøy 

AS må derfor aktivere alle kostnadene det har betalt for forretningsbygget i balansen, 

herunder dokumentavgift og tinglysningskostnader. Ved at forretningsbygget 

verdiforringes ved ”slit eller elde”, jfr. sktl. §6-10, første ledd, kan det avskrives. Da slike 

driftsmidler antas å ha en lang økonomisk levetid, er avskrivningssatsen tilsvarende lavere. 

Saldogruppe i kan derfor kun avskrives med 2 % årlig. I og med at avskrivningssatsen er så 

lav, vil ikke Fottøy AS i realiteten få kostnadsført kostprisen fullt ut gjennom 

avskrivningene.47  

 

Av ovenstående ser man at det kan oppstå interessemotsetninger mellom partene ved 

vederlagsfordelingen. Lillevik Sko AS vil, som ved behandlingen av de andre 

driftsmidlene, oppnå en viss utsatt beskatning. Fottøy AS vil imidlertid ikke være særlig 

fornøyd med den lave kostnadsføringen det oppnår, slik at det heller vil ønske vederlaget 

henført til andre eiendeler. Så lenge ikke vederlaget henføres til varebeholdningen eller 

kundefordringene,48 vil ikke en fordeling av vederlaget i tråd med Fottøy AS´ ønsker ha 

særlig betydning for Lillevik Sko AS. Innenfor det skjønnet partene har ved 

vederlagsfordelingen, bør altså en slik vederlagsfordeling skje.  

 

3.6.6 Overdragelse av Lillevik Sko AS´ tomt 

Av balansen til Lillevik Sko AS fremgår det at selskapet har en tomt til en 

regnskapsmessig/skattemessig verdi stor kr. 4.000.000. Den reelle verdien av eiendommen 

                                                 
47 Det vil i så fall ta omlag 260 år.  
48 Om begrunnelsen for dette, se punkt 3.7 og 3.8.  
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antas imidlertid å være omlag kr. 6.000.000.  

 

Tomter verdiforringes ikke ved slit eller elde. Derfor kan de ikke avskrives, jfr. sktl. §6-10, 

første ledd. Selv om tomten skulle svinge i verdi, kan skattyter altså ikke sies å være 

pådratt en utgift, jfr. sktl. §6-1, første ledd. I og med at det ikke gis fradrag i form av 

avskrivninger, vil selskapets inngangsverdi ikke være påvirket. Det betyr at Lillevik Sko 

AS´ inngangsverdi på tomten er kr. 4.000.000.  

 

Ved salget av tomten kan Lillevik Sko AS også velge å inntektsføre gevinsten helt eller 

delvis i realisasjonsåret, eller å føre gevinsten på gevinst- og tapskontoen, jfr. sktl. §§14-52, 

jfr. 14-45, tredje ledd.49 Igjen vil Lillevik Sko AS være tjent med føring på gevinst- og 

tapskontoen på grunn av den skattekreditt som da oppnås. Hvis det forutsettes at den antatte 

reelle verdi, kr. 6.000.000, tilslutt henføres som vederlag for tomten, vil Lillevik Sko AS´ 

inntektsføring over gevinst- og tapskontoen innebærer en beskatning av kr. 400.000 i 

realisasjonsåret, jfr. sktl. §14-45, fjerde ledd.50 Ved direkte inntektsføring ville det utløst 

beskatning av hele gevinsten, kr. 2.000.000.   

 

Fottøy AS må ved ervervet aktivere alle kostnadene i balansen, og fradrag for kostpris gis 

ikke før ved videre realisasjon av tomten. Dette er naturlig nok ikke gunstig for Fottøy AS. 

Av den grunn kan det være ønskelig for det å henføre så mye som mulig av vederlaget til 

andre driftsmidler enn til tomten for nettopp å kunne foreta en raskere kostnadsføring. I og 

med at Lillevik Sko AS har mulighet til å føre gevinsten av tomtesalget på gevinst- og 

tapskonto, og dermed mulighet for inntektsføring med 20 % i året, vil ikke en slik fordeling 

av vederlaget ha særlige konsekvenser for det. Dette fordi inntektsføringen må skje med 

minst 20 % uansett hvilket driftsmiddel vederlaget henføres til. Derfor kan det innenfor det 

skjønnet parten har, være lønnsomt å henføre så lite av vederlaget som mulig til tomten, og 

heller henføre det til andre driftsmidler. 

 

                                                 
49 Se note 26.   
50 (Utgangsverdi – inngangsverdi) * prosentsats = (6.000.000 – 4.000.000) * 0,20 = kr. 400.000. 
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Fottøy AS vil også måtte betale dokumentavgift til staten på 2,5 % av kjøpesummen,51 

samt at det i tillegg vil pådras tinglysningsomkostninger. Slike kostnader må aktiveres som 

en del av inngangsverdien på tomten, og vil altså heller ikke kunne kostnadsføres før ved 

videre realisasjon av denne.  

 

3.7 Skattemessige konsekvenser ved overdragelse av selskapets varelager  

Skatteloven innehar ingen definisjon av varebegrepet. En vare vil likevel typisk være en 

eiendel som er ervervet eller produsert med sikte på videresalg.52 Det er viktig å trekke 

grensen mot driftsmidler, da varer og driftsmidler behandles skattemessig ulikt. Det er 

gjenstandens økonomiske funksjon hos skattyteren som er avgjørende for om den skal anses 

som en vare eller et driftsmiddel. Hva slags gjenstand det er snakk om er således i 

utgangspunktet uten betydning. For eksempel vil en bil være en vare for bilforhandleren, 

mens den vil være et driftsmiddel for et budbilfirma. Dersom gjenstanden er anskaffet til 

varig bruk hos skattyteren, vil den være et driftsmiddel.  

 

Av balansen til Lillevik Sko AS fremgår det at selskapet har ferdigproduserte varer til en 

regnskapsmessig/skattemessig verdi av kr. 2.000.000, og råvarer til en 

regnskapsmessig/skattemessig verdi av kr. 1.000.000. De reelle verdier er imidlertid 

høyere. Antatt reell verdi på ferdigvarene er kr. 4.000.000, og antatt reell verdi på råvarene 

er kr. 1.500.000, til sammen kr. 5.500.000.  

 

Inntekter fra varesalg er skattepliktig etter sktl. §§5-1, første ledd, jfr. 5-30, første ledd, og 

skal tidfestes etter realisasjonsprinsippet, jfr. sktl. §14-2, første ledd, andre punktum. Det 

vil si det år Lillevik Sko AS får en ”ubetinget rett” på vederlaget. En ”ubetinget rett” på 

vederlaget fra Fottøy AS får Lillevik Sko AS i det år varene leveres. Dermed vil beskatning 

altså skje direkte i realisasjonsåret.   

 

                                                 
51 Jfr. lov nr. 59 1975 om dokumentavgift §1, jfr. Stortingets dokumentavgiftsvedtak 2007 §1.  
52 Jfr. Brudvik, Arthur J.: Skatterett for næringsdrivende s. 361. 
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Lovens utgangspunkt er at kostprisen på varene ikke anses forbrukt før varene selges, jfr. 

sktl. §14-5, andre ledd.53 Det er altså først på dette tidspunkt at oppofrelse av en fordel har 

funnet sted, jfr. sktl. §6-1, første ledd. Teknisk sett fremkommer dette ved at varekostnaden 

fastsettes til verdien av inngående balanse, tillagt verdien av varer kjøpt i løpet av året, 

fratrukket utgående balanse, jfr. sktl. §14-5, andre ledd.54 Lillevik Sko AS´ inngående 

balanse er 3.000.000, det er ikke kjøpt varer etter 31.12.06, og utgående balanse vil være 0. 

Derfor vil selskapet etter et varesalgsoppgjør kunne kreve hele kostprisen på varene fradratt 

i utgangsverdien ved salget. Således vil nettoresultatet bli at selskapet må inntektsføre kr. 

2.500.00055 i realisasjonsåret dersom de antatte reelle verdier legges til grunn ved 

vederlagsfordelingen.   

 

Selskapet har altså ingen mulighet til føring på gevinst- og tapskonto eller nedskriving på 

saldo ved behandlingen av vederlaget, og dermed heller ikke mulighet til utsatt 

inntektsføring. Følgelig vil Lillevik Sko AS være tjent med at minst mulig av vederlaget 

henføres som vederlag for varebeholdningen, på grunn av den direkte inntektsføringen 

selskapet dermed er pålagt. Selskapet kan derfor være villig til å redusere den totale pris på 

innmaten dersom partene kan bli enige om en vederlagsfordeling som i dette henseende er 

gunstig for Lillevik Sko AS. Vederlagsfordelingen må dog skje på lovlig måte, jfr. punkt 

3.4.  

 

Dersom Fottøy AS i etterkant av Lillevik Sko AS´ tidfesting skulle gjøre et mangelsansvar 

gjeldende ovenfor selskapet, vil Lillevik Sko AS med hjemmel i sktl. §6-2, andre ledd 

kunne kreve vederlaget det mottok for varene - og som det måtte levere tilbake igjen - 

fradratt i inntekten. Dette gjøres fordi inntekten ved salget som nevnt allerede er tidfestet, 

og hvis fradrag ikke skulle blitt gitt på denne måten ville Lillevik Sko AS blitt beskattet for 

en fordel det ikke har fått.  

 

Etter det som er sagt ovenfor, vil Fottøy AS ikke kunne kostnadsføre utgiftene som 
                                                 
53 Jfr. Gjems-Onstad, Ole: Norsk bedriftsskatterett s. 191.  
54 Jfr. Brudvik, Arthur J.: Skatterett for næringsdrivende s. 359.  
55 Utgangsverdi – varekostnad = 5.500.000 – 3.000.000 = kr. 2.500.000. 
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henføres til varebeholdningen før ved realisasjon av varene, jfr. sktl. §14-5, andre ledd. 

Ved høy omløpshastighet vil det derfor være fordelaktig for Fottøy AS å henføre så mye 

som mulig av vederlaget til varebeholdningen. Dette fordi det da vil kunne få raskere 

kostnadsfradrag enn om vederlaget blir henført til noen av driftsmidlene. Og motsatt, 

dersom det vil ta tid før varene videreselges, kan det være lønnsomt å henføre så mye som 

mulig av vederlaget til andre saldogrupper. Kjøper vil imidlertid normalt være tjent med å 

henføre så mye som mulig av vederlaget til varebeholdningen. Det legges derfor til grunn 

at Fottøy AS også ser seg tjent med det.  

 

Ved at Lillevik Sko AS ønsker så lite som mulig av vederlaget henført til 

varebeholdningen, og at Fottøy AS ønsker så mye som mulig av vederlaget henført til 

varebeholdningen, vil det altså oppstå interessemotsetninger mellom partene ved 

fordelingen av vederlaget.  

 

3.8 Skattemessige konsekvenser ved overdragelse av selskapets 

kundefordringer 

Med kundefordringer menes fordringer som representerer vederlag for varer og tjenester 

skattyter har levert eller ytet debitor.56 Gevinst ved realisasjon av kundefordringer er 

skattepliktig etter sktl. §5-1, første ledd, jfr. §5-30, og tap ved realisasjon av 

kundefordringer er fradragsberettiget etter sktl. §6-2, andre ledd. Dessuten er det i sktl. 

§14-5, fjerde ledd gitt regler som åpner for tapsfradrag før tapet er endelig konstatert.  

 

Av balansen til Lillevik Sko AS fremgår det at selskapet har kundefordringer til en 

regnskapsmessig/skattemessig verdi kr. 2.000.000. Da det er knyttet en viss usikkerhet til i 

hvilken grad de vil bli innfridd, antas reell verdi på fordringene i utgangspunktet å være kr. 

1.500.000. Lillevik Sko AS har ikke tidligere nedskrevet fordringsmassen, jfr. sktl. §14-5, 

fjerde ledd b til e.  

 

                                                 
56 Jfr. Zimmer, Frederik: Bedrift, selskap og skatt s. 94.  
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Legges den reelle verdi på fordringene til grunn ved overdragelsen, vil Lillevik Sko AS 

altså realisere sine utestående fordringer med tap, stort kr. 500.000. Etter sktl. §6-2, andre 

ledd gis det fradrag for ”endelig konstatert tap” på utestående fordring. Bestemmelsen 

hjemler altså tapsfradrag, men har samtidig også virkning som en tidfestingsregel.57 Den 

innebærer at fradrag gis på det tidspunkt tapet anses endelig konstatert. Det er altså først 

når det er helt på det rene at fordringene ikke blir innfridd til pålydende, at Lillevik Sko AS 

kan sies å ha oppofret en fordel. Når fordringene dermed overdras til Fottøy AS med tap, 

må tapet anses som endelig konstatert i bestemmelsens forstand. Lillevik Sko AS kan 

derfor kreve fradrag for tapet i realisasjonsåret. 

 

Dette er naturligvis gunstig for Lillevik Sko AS. I stedet for at tapet kommer til fradrag 

over nedskriving på saldo eller over gevinst- og tapskonto, som hadde vært tilfellet hvis 

tapet hadde blitt henført til noen av driftsmidlene, kan selskapet kostnadsføre hele tapet 

allerede i realisasjonsåret. Ved en fordeling av vederlaget slik at tapet på de utestående 

fordringene blir kr. 500.000, vil altså selskapets skattepliktige inntekt bli redusert 

tilsvarende allerede dette år. Lillevik Sko AS vil således være tjent med å henføre så lite 

som mulig av det totale vederlag til de utestående fordringer, for å maksimalisere tapet som 

kan fradras i salgsåret.  

 

Fottøy AS vil ved overdragelsen få ny inngangsverdi på kundefordringene i forhold til 

Lillevik Sko AS. Disse må dermed aktiveres som en eiendel i selskapets balanse. Fordi 

kundefordringer ikke anses som driftsmidler, kan de ikke avskrives, jfr. sktl. §6-10, første 

ledd, og følgelig vil ikke Fottøy AS ha mulighet til å kostnadsføre vederlaget på noen måte. 

Det er først på det tidspunkt at et eventuelt tap på fordringene blir å anse som ”endelig 

konstatert”, at tapet vil kunne komme til fradrag.58 I og med at Fottøy AS´ inngangsverdi er 

lavere enn de pålydende verdier av fordringene, vil imidlertid fordringene kunne bli 

innfridd med gevinst for selskapet. Denne gevinsten vil i så fall være skattepliktig for 

Fottøy AS, jfr. sktl. §§5-1, første ledd, jfr. 5-30.  

                                                 
57 Jfr. Aarbakke, Magnus m.fl.: Skattelovkommentaren 2003/04 s. 416.  
58 Fordringene kan dog nedskrives for forventet tap, jfr. sktl. §14-5, fjerde ledd b til e.  
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I og med at Fottøy AS ikke har noen mulighet til å kostnadsføre vederlaget henført til 

kundefordringene, vil det av den grunn kunne være tjent med at så lite som mulig av det 

totale vederlag henføres til disse. På den annen side har selskapet et krav mot debitor, som 

det forventer at vil bli innfridd. Derfor kan det i dette henseende være tjent med å henføre 

større deler av vederlaget til fordringene, for å minimalisere en fremtidig skattepliktig 

gevinst. Man ser altså at Fottøy AS i ett henseende vil ha interesse i å henføre mindre deler 

av det totale vederlag til kundefordringene, og i et annet henseende ha interesse i å henføre 

større deler av det totale vederlag til kundefordringene.  

 

Dersom fordringene ikke blir betalt, vil det være fordelaktig for Fottøy AS å få tapet 

”endelig konstatert” så tidlig som mulig. Det er i forskrift gitt nærmere regler om hva som 

skal til for at tapet anses som endelig konstatert.59 Dette behandles imidlertid ikke nærmere 

her.   

 

3.9 Skattemessige konsekvenser ved overdragelse av selskapets aksjer 

Det fremgår av balansen til Lillevik Sko AS at selskapet eier en aksjepost i Lillevik Hotell 

AS til en regnskapsmessig/skattemessig verdi kr. 1.000.000. Denne aksjeposten ønskes 

også overdratt til Fottøy AS som en del av innmaten i selskapet. Aksjebeholdningen er på 

1000 aksjer, og Lillevik Sko AS´ inngangsverdi pr. aksje er kr. 1000. På bakgrunn av siste 

kjente omsetningskurs/emisjonskurs, legges det til grunn at aksjebeholdningen i dag har en 

antatt omsetningsverdi kr. 2.000.000  

 

Gevinst ved salg av aksjer er som hovedregel skattepliktig inntekt, jfr. sktl. §10-31, første 

ledd, jfr. §5-1, første ledd,60 og tap ved salg av aksjer er som hovedregel fradragsberettiget 

tap, jfr. sktl. §§6-2, første ledd jfr. 9-4. På vanlig måte vil gevinsten/tapet utgjøre 
                                                 
59 Jfr. fsfin. §6-2-1.   
60 I dette tilfellet er det imidlertid mulighet for at aksjene ikke blir ansett å ha nær nok tilknytning til 
virksomhetens inntektsskapende aktivitet, slik at det er kapitalregelen, og ikke virksomhetsregelen i sktl. §5-
1, første ledd som i utgangspunktet vil være beskatningshjemmel. Dette vil imidlertid ikke ha noe å si for 
beskatningen i det aktuelle case. Se også som eksempel Rt.1982.501.  



 33

differansen mellom selgers inngangsverdi og utgangsverdi, jfr. sktl. §10-32, første ledd. 

Legges aksjenes antatte reelle verdi til grunn ved vederlagsfordelingen, vil Lillevik Sko AS 

altså oppnå kr. 1.000.000 i gevinst ved salget. På samme måte som ved realisasjon av varer 

og kundefordringer, skal gevinster og tap ved realisasjon av aksjer tidfestes i salgsåret, jfr. 

sktl. §14-2, første ledd og sktl. §6-2, første ledd. Selskapet skulle derfor i utgangspunktet 

blitt gevinstbeskattet for dette. 

 

Sktl. §2-38, første ledd a, jfr. andre ledd hjemler imidlertid skattefritak for slike 

realisasjonsgevinster.61 Tilsvarende vil det heller ikke gis fradragsrett for tap. Derfor kan 

Lillevik Sko AS selge aksjene i Lillevik Hotell AS skattefritt til Fottøy AS. 

 

Av denne grunn vil det være fordelaktig for Lillevik Sko AS å henføre så mye som mulig 

av det totale vederlag Fottøy AS yter til aksjebeholdningen, istedenfor til andre 

driftsmidler, kundefordringene eller til varebeholdningen. En slik fordeling av vederlaget 

vil også kunne føre til at andre eiendeler realiseres med tap eller med lavere skattepliktig 

gevinst. Nok en gang må imidlertid partene holde seg innenfor det skjønnsmessige 

spillerom de har ved vederlagsfordelingen.  

 

Fottøy AS må aktivere kostnadene henført til aksjebeholdningen i balansen. Ved ervervet 

vil det få ny inngangsverdi på aksjene i forhold til Lillevik Sko AS, og denne vil da utgjøre 

det som er betalt pr. aksje. Fottøy AS vil imidlertid ikke kunne kostnadsføre disse utgiftene 

overhodet, da aksjeposten som nevnt må aktiveres. Fradrag ville eventuelt kunne gis som et 

realisasjonstap, men som nevnt utløses det ikke beskatning overhodet ved transaksjoner 

som omfattes av fritaksmetoden. Realiserer Fottøy AS aksjebeholdningen videre med 

gevinst vil det dermed ikke skje gevinstbeskatning, og realiseres aksjebeholdningen videre 

med tap vil det tilsvarende ikke gis tapsfradrag. Av denne grunn vil Fottøy AS naturligvis 

ønske så lite som mulig av vederlaget henført til aksjebeholdningen i Lillevik Hotell AS.  

 

                                                 
61 Det er dette som er benevnt som ”fritaksmetoden”, jfr. punkt 4.2.   
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Også i forhold til fordelingen av vederlaget for aksjebeholdningen i Lillevik Hotell AS, vil 

altså partene ha uforenelige interesser i vederlagsfordelingen. Igjen vil fordelingen kunne 

gi seg utslag både i den pris Fottøy AS totalt sett er villig til å betale, og for den pris 

Lillevik Sko AS er villig til å selge innmaten for. 

 

3.10 Skattemessige konsekvenser ved overdragelse av selskapets 

kontantbeholdning  

Kontantbeholdningen Lillevik Sko AS har i Lillevik Sparebank, kr. 1.000.000, vil også 

inngå i overdragelsen som en del av selskapets innmat.  

 

I prinsippet vil gevinst ved realisasjon av en slik beholdning være skattepliktig etter sktl. 

§5-1, første ledd, og tap fradragsberettiget etter sktl. §6-2, første ledd.62 

 

Det er imidlertid lite rom for å verdsette kontantbeholdningen utover den verdi den nettopp 

har, kr. 1.000.000. Derfor må partene legge kontantbeholdningens pålydende verdi til 

grunn ved vederlagsfordelingen. Det oppstår dermed ingen særlige motsetningsforhold 

partene imellom i forhold til bankinnskuddet.  

 

 

                                                 
62 Tap på bankinnskudd vil imidlertid kun være fradragsberettiget når midlene representerer en midlertidig 
plassering av omløpsmidler, jfr. Brudvik, Arthur J.: Skatterett for næringsdrivende s. 366. Jfr. også utv. II s. 
668.   



 35

4 Overdragelsesform nr 2: Salg av aksjene i selskapet 

4.1 Innledning 

Overdragelse av et aksjeselskap i form av salg av aksjene i selskapet er den vanligste 

alternative overdragelsesformen ved siden av salg av selskapets innmat. Rettslig sett er 

imidlertid de to overdragelsesformer svært forskjellige. Ved salg av selskapets innmat er 

det selskapet som sådan som anses som selger av sine enkelte eiendeler, og som derfor er 

skattepliktig ved gevinst/inntekt og som er fradragsberettiget ved påførte tap/kostnader. 

Ved salg av aksjene i selskapet er det aksjonærene – altså eierne av selskapet – som anses 

som selger av selskapet som sådan, og det er dermed de som påføres gevinster eller tap ved 

realisasjon av aksjene. Det er altså i realiteten snakk om overdragelse av helt ulike 

eiendeler. Vederlaget havner også formelt sett på forskjellige hender ved de to 

overdragelsesformene.  

 

Ved at aksjeselskaper og dets aksjonærer er å anse som forskjellige skattesubjekter, jfr. 

sktl. kapittel 2, vil ikke en endring av eierforholdet påvirke selskapet som sådan. Det vil 

dermed si at en overdragelse av et selskap i form av aksjesalg, ikke vil påvirke selskapets 

skatterettslige stilling.63 Skatteposisjoner som rett til fremførbart underskudd, tom positiv 

saldo, negativ/positiv gevinst- og tapskonto osv., faller dermed ikke bort ved en slik 

overdragelse.  

 

4.2 Fritaksmetoden 

Fritaksmetoden er av avgjørende betydning ved overdragelse av et aksjeselskap i form av 

aksjesalg, når selger er et aksjeselskap. Metoden ligger også til grunn for de skattemessige 

konsekvenser som vil inntre for partene i caset ved overdragelse av selskapet som her.  

                                                 
63 Jfr. blant annet Rt.1997.1580.  
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Fritaksmetoden innebærer at aksjeselskaper fritas for skatteplikt på gevinst og utbytte på 

aksjer selskapet eier i andre aksjeselskaper. På den annen side gis det heller ikke 

fradragsrett for tap. Ved at det ikke skjer beskatning av aksjegevinster og -utbytte før på 

personlig aksjonærs hånd hindres kjedebeskatning, det vil si at aksjeinntekter blir beskattet 

flere ganger i eierkjeder med norske selskaper.64  

 

For aksjeselskaper som aksjonærer er fritaksmetoden hjemlet i sktl. §2-38, første ledd a, jfr. 

andre ledd. Også en rekke andre juridiske personer er omfattet av fritaksmetoden. Disse 

behandles imidlertid ikke nærmere her.  

 

4.3 Skattemessige konsekvenser for partene ved salg av aksjene i selskapet 

La oss gå tilbake til salget av Lillevik Sko AS. Det følger av punkt 2.2 at Lillevik Sko AS 

er heleid av Holm & Ås AS, som i sin tur er eiet av Lars Holm og Peder Ås. Det fremgår 

også at Holm & Ås AS´ inngangsverdier i Lillevik Sko AS er kr. 10.000 pr. aksje. 

Aksjebeholdningen er 1000 aksjer.  

 

Fottøy AS er som tidligere nevnt villig til å betale kr. 20.500.000 for aksjene i Lillevik Sko 

AS. Dersom omsetningsverdien pr. aksje forutsettes å være kr. 20.50065 – som tilsvarer 

Holm & Ås AS´ utgangsverdi – vil gevinsten pr. aksje utgjøre kr. 10.500.66 Dette er en 

realisasjonsgevinst som i utgangspunktet skal beskattes med 28 %, jfr. sktl. §10-31, første 

ledd, jfr. §5-1, første ledd, og som skal tidfestes i realisasjonsåret, jfr. §14-2, første ledd, 

andre punktum. 

 

I og med at Holm & Ås AS er et aksjeselskap, kan selskapet imidlertid selge aksjene sine i 

Lillevik Sko AS skattefritt, jfr. fritaksmetoden. Det oppstår dermed ingen beskatning i det 

hele tatt for Holm & Ås AS ved en virksomhetsoverdragelse i form av aksjesalg. Gevinsten 

                                                 
64 Jfr. ot.pr.nr.1 2004-2005 pkt. 6.1.  
65 Selskapets omsetningsverdi / antall aksjer = 20.500.000 / 1000 = kr. 20.500.  
66 Utgangsverdi – inngangsverdi = 20.500 – 10.000 = kr. 10.500.  
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kommer ikke til beskatning før Lars Holm og Peder Ås eventuelt realiserer aksjene i Holm 

& Ås AS, utdeler utbytte fra selskapet, eller tar ut lønn i form av arbeidsinntekt. I og med at 

et salg av Lillevik Sko AS´ innmat vil utløse skattepliktige gevinster, vil det derfor være 

skattemessig fordelaktig for Holm & Ås AS å selge aksjene i Lillevik Sko AS fremfor å 

selge innmaten. På den annen side, i det tilfellet at selskapets innmat totalt sett skulle 

realiseres med tap, ville det være skattemessig lønnsomt å selge innmaten i selskapet for på 

den måten å få fradrag for tapene. 

 

For kjøperen av selskapet, Fottøy AS, vil en overdragelse av Lillevik Sko AS i form av 

aksjesalg medføre at det ikke kan oppskrive inngangsverdiene på selskapets enkelte 

eiendeler. Selv om vederlaget som ytes reflekterer at det er store merverdier i selskapet 

utover de skattemessige verdier, gis det altså ingen oppskrivningsrett på disse. Dette får i 

sin tur betydning for avskrivningene på avskrivbare driftsmidler og ved realisasjon av de 

enkelte eiendeler forøvrig. Ved kjøp av aksjene i Lillevik Sko AS vil hele vederlaget inngå 

i inngangsverdien på aksjene. Fottøy AS får på denne måten oppregulerte inngangsverdier 

på disse i forhold til Holm & Ås AS. Det er likevel av mindre betydning da 

ervervskostnadene ikke vil komme til fradrag overhodet, jfr. fritaksmetoden. Dette 

medfører naturlig nok en ugunstig skatteposisjon for Fottøy AS, som av den grunn er villig 

til å betale mer for virksomheten dersom overdragelsen gjennomføres som innmatssalg 

istedenfor aksjesalg.  

 

Skatteposisjonene Lillevik Sko AS innehar vil på den annen side bli videreført i selskapet 

også etter overdragelsen. Fottøy AS´ ulemper ved ikke å kunne kostnadsføre 

ervervskostnadene kan således avdempes dersom det følger med gunstige skatteposisjoner i 

selskapet. Det fremgår av punkt 2.2 at Lillevik Sko AS har et fremførbart underskudd, en 

positiv gevinst- og tapskonto, en tom positiv saldo og en rett på betinget skattefritak. Alle 

disse skatteposisjonene er imidlertid ikke like gunstige for selskapet. Den positive gevinst- 

og tapskonto innebærer at Lillevik Sko AS må inntektsføre et høyt beløp hvert år. På den 

annen side medfører den tomme positive saldoen, det fremførbare underskuddet, og det 

betingede skattefritaket gunstige skatteposisjoner for Lillevik Sko AS. Det må derfor 
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foretas en analyse av disse skatteposisjonene for å se hvilke skattekreditter og/eller -

forpliktelser som følger med ved en overdragelse av aksjene i Lillevik Sko AS.  

 

4.4 Ulike skatteposisjoners betydning ved salg av aksjene i selskapet 

Begrepet ”skatteposisjon” refererer seg til en bestemt skattyters stilling i forhold til en 

bestemt skatteregel på et gitt tidspunkt.67 Det finnes to typer skatteposisjoner. For det første 

finnes det generelle skatteposisjoner, og for det andre finnes det skatteposisjoner som er 

tilknyttet en særskilt eiendel. Da Lillevik Sko AS´ skatteposisjoner ikke knytter seg til noen 

særskilte eiendeler, er det derfor generelle skatteposisjoner som vil bli behandlet i det 

følgende. Generelle skatteposisjoner kan enten representere skatteforpliktelser, eller så kan 

de representere skattelettelser.  

 

Enhver skatteposisjon er strengt knyttet til det enkelte skattesubjekt. For at en skatteregel 

skal komme til anvendelse, er det en forutsetning at alle de vilkår en skatteregel oppstiller, 

må være oppfylt hos vedkommende skattyter. Som en følge av dette kan ikke 

skatteposisjoner uten særskilte holdepunkter overføres fra et skattesubjekt til et annet. 68   

 

I og med at skatteposisjonene er strengt knyttet til det enkelte skattesubjekt, vil de som 

nevnt ikke kunne overføres til kjøper ved salg av selskapets innmat. Dette fordi det da er 

snakk om overdragelse av selskapets enkelte eiendeler, og ikke om overdragelse av 

selskapet som sådan.  

 

Dersom det er aksjene i selskapet som overdras vil imidlertid også skatteposisjonene 

selskapet innehar følge med i overdragelsen. Selskapets skatteregnskap påvirkes således 

ikke av at eierforholdet endres. Ved kjøp av selskapets aksjer overtar altså kjøper også de 

                                                 
67 Jfr. Zimmer, Frederik: Lærebok i skatterett s. 103.  
68 Jfr. Zimmer, Frederik: Lærebok i skatterett s. 103. Eksempler på slike særlige holdepunkter er sktl. §§11-1 
flg. om fusjon og fisjon av selskaper.  
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skatteforpliktelser og/eller skattelettelser som påhviler selskapet. Som det vil vises 

nedenfor kan slike skatteposisjoner utgjøre store verdier og/eller forpliktelser.  

 

Lillevik Sko AS innehar flere skatteposisjoner, som alle innebærer skattelettelser eller 

skatteforpliktelser for selskapet. Det vil derfor i det følgende redegjøres nærmere for disse 

skatteposisjonene. 

  

4.4.1 Gevinst- og tapskonto  

I den grad et aksjeselskap har oppnådd realisasjonsgevinster og/eller -tap som skal føres på 

gevinst- og tapskonto, skal slik konto føres, jfr. sktl. §14-45, første ledd. Føring på gevinst- 

og tapskonto innbærer som nevnt en viss utsettelse av beskatningen i forhold til at 

vederlaget/gevinsten tas til inntekt direkte i realisasjonsåret, og reglene fremstår dermed 

som unntak fra hovedregelen om tidfesting i sktl. §14-2, første ledd. En positiv gevinst- og 

tapskonto representerer en netto skattepliktig gevinst, og dermed en positiv skattekreditt. 

En negativ gevinst- og tapskonto representerer et tap, og dermed en negativ skattekreditt.  

 

Lillevik Sko AS har, jfr. punkt 2.2, en positiv gevinst- og tapskonto med kr. 5.000.000 på 

grunn av et tidligere salg av deler av tomten med tilhørende forretningsbygg. 

Skatteposisjonen representerer altså en gevinst som ennå ikke er tidfestet inntekt, og 

således en skatteforpliktelse for Lillevik Sko AS. Gevinsten vil komme til beskatning i 

form av inntektsføring av gevinst- og tapskontoen fra 20-100 % i året, jfr. sktl. §14-45, 

fjerde ledd. En overdragelse i form av aksjesalg medfører som nevnt at selskapets 

skatteposisjoner forblir i selskapet, slik at Lillevik Sko AS fortsatt vil være forpliktet av 

posisjonen også etter overdragelsen.  

 

Dette medfører at Fottøy AS i realiteten kjøper et selskap med betydelige 

skatteforpliktelser. I dette henseende vil Fottøy AS naturlig nok være villige til å betale mer 

for selskapets innmat enn for aksjene i selskapet. På den annen side vil eierne av Lillevik 

Sko AS være villig til å redusere prisen ved salg av aksjene, ved at det da blir ”kvitt” 
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skatteforpliktelsene som påhviler selskapet. Således vil skatteposisjonen være av stor 

betydning ved vurderingen av hvilken overdragelsesform salget skal gjennomføres som.  

 

4.4.2 Tom positiv saldo  

Det fremgår av punkt 2.2 at Lillevik Sko AS allerede har solgt sine vare- og lastebiler som 

en del av nedleggingen av virksomheten. Vederlaget som ble mottatt i denne forbindelse 

ble nedskrevet på saldogruppe c, og saldogruppen fremstår i dag som positiv med kr. 

400.000. I og med at alle kjøretøyene ble solgt, er derfor saldogruppe c nå tom. Det er her 

snakk om en tom positiv saldo. En slik saldo representerer et ennå ikke er tidfestet tap.69  

 

Etter overdragelsen av selskapet til Fottøy AS, vil Lillevik Sko AS kunne fortsette 

avskrivningene på denne saldo som før. Derfor kan Lillevik Sko AS kostnadsføre 20 % av 

kr. 400.000 i overdragelsesåret, dvs. kr. 80.000, jfr. sktl. §14-43, første ledd c. Året etter 

kan det kostnadsføre 20 % av kr. 320.000, dvs. kr. 64.000. Når saldoen er avskrevet slik at 

det står igjen mindre enn kr. 15.000 uavskrevet, kan selskapet fradra resten dette år, jfr. 

sktl. §14-47, første ledd.  

 

I og med at Fottøy AS i dette henseende altså overtar et selskap med en gunstig 

skatteposisjon, kan det være villig til å betale tilsvarende mer for aksjene i Lillevik Sko AS 

enn i forhold til innmaten i selskapet. Eierne av Lillevik Sko AS vil på samme måte sette 

en tilsvarende høyere pris på aksjene i selskapet i forhold til innmaten i selskapet.  

 

4.4.3 Fremførbart underskudd 

Etter sktl. §14-6, første ledd har skattyter rett til å fremføre et tidligere års underskudd til 

fradrag i sin alminnelige inntekt. Bestemmelsen fastslår at ”det gis fradrag for underskudd 

som omfattes av §6-3 første ledd, som skattyter har hatt i et forutgående år”. Etter 

ligningspraksis må underskuddet kreves fradratt i det første år med positivt overskudd. 

                                                 
69 Jfr. Zimmer, Frederik: Lærebok i skatterett s. 331.  
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Dersom dette ikke gjøres, bortfaller fremføringsadgangen.70 Ligningsmyndighetene skal 

dog uoppfordret gi fradrag hvis de blir oppmerksomme på det.71 Dette kan imidlertid ikke 

ha avgjørende betydning ved bedømmelsen av om underskuddet kan fremføres eller ikke, 

slik at skattyter taper fremføringsretten dersom fradrag ikke kreves det aktuelle år.    

 

Av punkt 2.2 fremgår det at Lillevik Sko AS i fjor gikk med et underskudd på kr. 

1.000.000, jfr. sktl. §6-3, første ledd. Fremføringsadgangen etter sktl. §14-6, første ledd er 

derfor tilstede. Denne gunstige skatteposisjonen vil også bestå i selskapet selv om 

eierforholdet endres, jfr. det som tidligere er sagt om overføringer av skatteposisjoner. 

Fottøy AS overtar også i dette henseende altså et selskap med en gunstig skatteposisjon. 

Dette vil sammen med den tomme positive saldogruppe d utgjøre en verdi, som Fottøy AS 

altså kan være villig til å betale for. Denne ”verdien” ligger ikke i virksomheten ved 

overdragelse av selskapets innmat. 

 

Dersom Lillevik Sko AS i året etter overdragelsen går med positivt overskudd, vil det måtte 

benytte seg av fremføringsadgangen. Dette er naturligvis i utgangspunktet gunstig for 

selskapet. I det tilfellet at Fottøy AS ikke forventer at Lillevik Sko AS vil gå med 

overskudd i de nærmeste år, vil imidlertid ikke fremføringsadgangen kunne utnyttes på en 

effektiv måte. I så fall vil ikke skatteposisjonen nødvendigvis utgjøre særlig verdi når 

Fottøy AS vurderer hvilken overdragelsesform det er best tjent med. En overdragelse i 

form av innmatssalg kan da være mer ønskelig, av den grunn at det ved kjøp av aksjene i 

selskapet dermed ”betaler” for en verdi det ikke får utnyttet.    

 

4.4.4 Betinget skattefritak 

Sktl. §14-70 bestemmer at gevinst ved forskjellige former for ufrivillig realisasjon kan 

kreves fritatt for inntektsskatt på visse vilkår. Som ufrivillig realisasjon nevner den i første 

ledd brann eller annen ulykke, ekspropriasjon, odelsløsning og makeskifte. Etter 

                                                 
70 Se Utv. 1986 s. 139 Oslo ligningsnemnd. Jfr. også ot.prp.nr.16 1952.  
71 Se Lignings-ABC 2006 s. 1109.  
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hovedregelen i sktl. §§5-1, jfr. 9-2, første ledd skal dette anses som skattepliktig 

realisasjon. Sktl. §14-70 fremstår dermed som et unntak fra hovedregelen. Bestemmelsens 

andre og tredje ledd setter som vilkår for fritaket at det må skje en reinvestering av samme 

art innen tre år etter realisasjonsåret. Inngangsverdien på reinvesteringseiendelen skal 

videre reduseres med gevinsten på den avståtte, uten å komme til fradrag. Gevinsten på den 

avståtte gjenstand kommer på denne måte til beskatning ved lavere avskrivninger på den 

avståtte gjenstand, dersom den er avskrivbar, eller som større gevinst eller lavere tap ved 

videre realisasjon. Av dette ser man altså at skattyter oppnår gunstigere tidfesting enn han 

ville etter de alminnelige regler.72 

 

Av punkt 2.2 fremgår det at Lillevik Sko AS i fjor ble fraekspropriert en del av tomten. For 

dette mottok det kr. 2.000.000, hvorav kr. 1.000.000 utgjorde gevinst. Selskapet påberopte 

seg betinget skattefritak, jfr. sktl. §14-70. Det fremgår også at det har opsjon på å kjøpe en 

tilsvarende del av nabotomten for kr. 1.500.000. Denne opsjonen er imidlertid ennå ikke 

benyttet.  

 

Lillevik Sko AS´ rett til betinget skattefritak er også en skatteposisjon, som altså 

videreføres i selskapet selv om eierforholdet endres. Dersom Fottøy AS etter oppkjøpet 

ikke er interessert i at Lillevik Sko AS skal reinvestere i nabotomten, vil ikke 

skatteposisjonen gi noen skattefordel. Dette fordi selskapet da skal gevinstbeskattes i det år 

det ville blitt etter de alminnelige reglene, jfr. sktl. §14-70, fjerde ledd. Ligningen for 

realisasjonsåret73 må derfor endres i henhold til lignl. §9-5 annet ledd b.  

 

Dersom Fottøy AS ønsker at Lillevik Sko AS skal utvide tomten ved å benytte seg av den 

gitte opsjon, vil skatteposisjonen på den annen side være verdifull. Dette fordi gevinsten 

som ble oppnådd ved ekspropriasjonen da ikke vil komme til beskatning før ved videre 

realisasjon av opsjonstomten, jfr. sktl. §§6-10, første ledd og 14-40, første ledd, 

                                                 
72 Jfr. Zimmer, Frederik: Bedrift, selskap og skatt s. 160.  
73 Det vil si det år ekspropriasjonen skjedde, altså i fjor.  
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motsetningsvis.74 Man ser altså at skatteposisjonen både kan telle negativt og positivt inn i 

vurderingen av overdragelsesform, avhengig av hvilken interesse det er i å reinvestere i 

naboeiendommen. 

 

                                                 
74 Gevinsten kommer altså ikke til beskatning i form av lavere avskrivninger, da tomten ikke skal avskrives.  
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5 Skattemessige konsekvenser for den personlige aksjonær 

5.1 Innledning 

Hvilke skattemessige konsekvenser som inntrer ved en overdragelse av et aksjeselskap, 

kommer ikke fullstendig til uttrykk uten at det sees nærmere på hvilke konsekvenser som 

inntrer ved at personlige aksjonærer til slutt mottar verdiene. Uavhengig av hvilken 

overdragelsesform salget av Lillevik Sko AS gjennomføres som, vil det inntre 

skattemessige konsekvenser for Lars Holm og Peder Ås dersom de ønsker hele eller deler 

av vederlaget utbetalt til seg. Derfor skal det her sees på hvilken betydning det har 

skattemessig sett at Lars og Peder til slutt får utbetalt verdier fra salget.  

 

5.2 Aksjonærmodellen 

For personlige skattytere som aksjonærer gjelder den såkalte aksjonærmodellen. Denne 

innebærer at aksjegevinster og -utbytte som overstiger en normalavkastning av 

investeringen, skal skattlegges på aksjonærens hånd som vanlig kapitalinntekt, jfr. sktl. 

§§10-11 og 10-31, jfr. §5-20, første ledd. Ved at aksjegevinster og -utbytte er fritatt for 

skatteplikt på selskapets hånd, jfr. fritaksmetoden, skjer det altså ikke beskatning før den 

personlige aksjonær mottar verdier i form av aksjegevinster eller -utbytte.  

 

5.3 Overdragelsens betydning for Lars Holm og Peder Ås 

Som det har fremgått overfor kan Holm & Ås AS selge aksjene i Lillevik Sko AS skattefritt 

til Fottøy AS. Dersom Lillevik Sko AS selger innmaten i selskapet, vil dette utløse 

beskatning på dette selskaps hånd. Uavhengig av hvilken av disse overdragelsesformene 

salget gjennomføres som, må Peder Ås og Lars Holm for å få direkte tilgang på selskapets 

verdier enten måtte ta ut utbytte fra Holm & Ås AS, eller så må aksjene i dette selskap 
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realiseres. Realisering kan eventuelt skje gjennom likvidasjon av selskapet, der 

likvidasjonsutbytte blir å anse som utgangsverdien på aksjen, jfr. sktl. §10-37, første ledd.    

 

Skattleggingen skjer ved begge transaksjoner ut i fra samme prinsipp, nemlig at 

utdelinger/gevinster utover en normalavkastning av investeringen skal skattlegges på den 

personlige aksjonærs hånd. At en normalavkastning av investeringen ikke skal skattlegges, 

uttrykkes ved at den personlige aksjonær gis et skjermingsfradrag, jfr. sktl. §§10-12, første 

ledd, og 10-31, første ledd. Dette gis for at en normalavkastning av investeringen ikke skal 

dobbeltbeskattes. Det enkelte skjermingsfradrag beregnes ved at det anvendes en 

skjermingsrente på et skjermingsgrunnlag.75 Det bemerkes at det ved utbytteutdelinger kun 

gis skjermingsfradrag i ”lovlig utdelt utbytte”, jfr. sktl. §10-12.76 Utbytte som ikke er lovlig 

utdelt blir beskattet fullt ut på personlig aksjonærs hånd.  

 

Hvilke skattemessige konsekvenser som inntrer ved at Peder og Lars tilslutt får selskapets 

verdier utbetalt til seg, avhenger altså av hvilke inngangsverdier de har på aksjene, samt 

hvilke ubenyttede skjermingsfradrag som kan føres til fradrag i utbyttet/gevinsten. Det 

fremgår av punkt 2.2 at aksjebeholdningen i Holm & Ås AS består av 1000 aksjer, og at 

Peder og Lars etter RISK-regulering har inngangsverdi pr. aksje på kr. 6.000. Det er ikke 

utdelt utbytte fra selskapet de siste 8 år, slik at ubenyttet godtgjørelse for alle disse år kan 

fremføres til fradrag i utbyttet eller realisasjonsgevinsten.77 

 

Hvis det legges til grunn en skjermingsrente på gjennomsnittlig 3 % disse årene, vil 

ubenyttet skjermingsfradrag utgjøre kr. 1.440 pr. aksje.78 Det vil si at Peder og Lars til 

sammen kan motta skattefri(tt) gevinst eller utbytte på kr. 1.440.000.79 Utbytteutdelinger 

eller realisasjonsgevinster utover dette vil bli beskattet fullt ut med 28 %, og vil komme til 

beskatning i realisasjonsåret/året for beslutning av utbytte, jfr. sktl. §14-2, første ledd. 

                                                 
75 Noen nærmere teoretisk forklaring av beregning av skjermingsfradrag gis dog ikke.  
76 Hva som er lovlig utdelt utbytte fremgår av asl. §§8-1 til 8-3.  
77 Jfr. overgangsregel E til sktl. §10-12. Denne bestemmer at ubenyttet godtgjørelse opptjent før 01.01.06 kan 
fremføres til fradrag i 10 år etter at godtgjørelsen er opptjent.  
78 RISK-regulert inngangsverdi * skjermingsrente * antall år  = kr. 6.000*0,03*8 = kr. 1.440. 
79 Skjermingsfradrag pr. aksje * antall aksjer = 1.440 * 1.000 = kr. 1.440.000.  
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Uansett hvilken overdragelsesform salget av Lillevik Sko AS gjennomføres som, ser man 

at Peder og Lars tilslutt vil få svært høy skattepliktig inntekt ved å motta utbytte eller ved å 

realisere aksjene i Holm & Ås AS. Dette fordi samlet inngangsverdi og ubenyttede 

skjermingsfradrag vil være vesentlig lavere enn utgangsverdiene ved realisasjon, og også 

vesentlig lavere enn mottatt utbytte ved en maksimal utbytteutdeling. Tidfestingen skjer 

også etter realisasjonsprinsippet, jfr. sktl. §14-2, første ledd, da noen mulighet til å føre 

gevinsten på gevinst- og tapskonto ikke foreligger for aksjer, jfr. sktl. §14-52, fjerde 

punktum. Dermed oppnås ingen utsatt beskatning for Lars Holm og Peder Ås.  
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6 Valg av tidspunkt for gjennomføring av transaksjonen 

6.1 Salg av innmaten i selskapet 

Valg av transaksjonstidspunkt er også av skattemessig betydning for partene.80 Ved 

overdragelse i form av innmatssalg vil transaksjonstidspunktet gi seg utslag i flere 

retninger.  

 

For det første kan Fottøy AS kreve fulle årlige avskrivninger på de avskrivbare driftsmidler 

allerede i transaksjonsåret, jfr. sktl. §§14-42, andre ledd a, jfr. 14-30, og av den grunn vil 

gjennomføring av transaksjonen før utgangen av året være verdifull for Fottøy AS. I tillegg 

vil det kunne kostnadsføre vederlaget som henføres til datautstyret og 

produksjonsmaskinen direkte også dette år. Her vil imidlertid Lillevik Sko AS kunne ha 

motstridende interesser. I og med at det er saldoen ved årets slutt om er gjenstand for 

avskrivning, vil Lillevik Sko AS miste retten til avskrivninger i transaksjonsåret, jfr. sktl. 

§14-42, andre ledd b. Ved at avskrivning ikke skjer vil imidlertid selskapets 

realisasjonsgevinster bli tilsvarende lavere, slik at de tapte avskrivningene i realiteten ikke 

vil utgjøre særlige negative virkninger for Lillevik Sko AS.81 Det som derimot vil utgjøre 

større konsekvenser er at Lillevik Sko AS også vil bli gevinstbeskattet allerede dette år. 

Dette fordi både negative saldoer og positiv gevinst- og tapskonto da må inntektsføres, jfr. 

sktl. §§14-44, andre ledd jfr. 14-42, andre ledd b og §§14-44, tredje ledd, jfr. 14-45, fjerde 

ledd. 

 

Ved å gjennomføre transaksjonen før utgangen av året, oppnås imidlertid den gunstige 

effekt at all forretningsverdi kan avskrives. Dette fordi Lillevik Sko AS´ selvopparbeidede 

                                                 
80 Når det under dette punkt benyttes uttrykket ”transaksjonstidspunkt” er det tidspunktet for realisasjon det 
siktes til.  
81 At Lillevik Sko AS ikke avskriver driftsmidlene dette år, medfører at gevinsten på de avskrivbare 
driftsmidlene totalt sett reduseres med kr. 1.150.000.    
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forretningsverdi blir transformert til ervervet forretningsverdi for Fottøy AS, som følgelig 

kan kreve denne avskrevet i realisasjonsåret. I og med at Lillevik Sko AS uansett ikke har 

mulighet til å avskrive sin selvopparbeidede forretningsverdi vil dette medføre at en 

transaksjonsgjennomføring før årets utløp vil være gunstig for partene totalt sett.82 Dette 

fordi Fottøy AS kan være villig til å betale et høyere vederlag dersom transaksjonen 

gjennomføres på et tidspunkt som medfører en slik gunstig skatteposisjon for det. 

 

6.2 Salg av aksjene i selskapet 

Dersom transaksjonen gjennomføres som salg av aksjene i Lillevik Sko AS, vil 

transaksjonstidspunktet i utgangspunktet ikke være av særlig betydning verken for Holm & 

Ås AS eller for Fottøy AS. Dette fordi det for Holm & Ås AS ikke skjer noen beskatning, 

jfr. fritaksmetoden, og fordi det for Fottøy AS ikke har noen betydning da Lillevik Sko AS 

uansett kan kreve avskrivninger, uavhengig av hvem som er eier av selskapet ved årsskifte.  

 

De personlige eierne av Fottøy AS kan imidlertid ønske gjennomføring av transaksjonen 

før årets slutt, da formuesskatten de vil bli ilignet i et slikt tilfelle vil bli lavere enn dersom 

transaksjonen først skjer etter utgangen av året.83 

 

6.3 Transaksjonstidspunktets betydning for den private aksjonær 

For at Lars Holm og Peder Ås som privatpersoner skal få utbetalt verdier fra selskapet, må 

de som nevnt enten ta ut utbytte fra Holm & Ås AS eller realisere aksjene i dette selskap 

                                                 
82 Dersom transaksjonen ikke gjennomføres før årsskifte, kan Lillevik Sko AS avskrive 20 % av gjenstående 
beløp på saldogruppe b. Det vil si  (300.000*0,20) = kr. 60.000. Gjennomføres transaksjonen før årsskifte, og 
de antatte verdier legges til grunn ved vederlagsfordelingen, kan Fottøy AS avskrive 20 % av hele den (nå) 
ervervede forretningsverdi. Det vil si (5.000.000*0,20) = kr. 1.000.000. Av dette ser man at den totale 
skattebelastning blir svært gunstig når partenes forhold sees under ett.  
83Fottøy AS´ inngangsverdier på aksjene i Lillevik Sko AS blir ved overdragelsen oppregulerte slik at de 
gjenspeiler det vederlag som ble betalt. Fottøy AS´ bokførte verdier vil altså i utgangspunktet være like både 
før og etter overdragelsen. Kjøp av selskapet har imidlertid den effekt at aksjene i Lillevik Sko AS kun skal 
verdsettes til 85 % av selskapets skattemessige formuesverdi, jfr. sktl. §4-12, andre ledd. Med andre ord blir 
aksjenes andel av Fottøy AS´ skattemessige formuesverdi redusert med 15 % ved en gjennomføring av 
transaksjonen før utgangen av året. Dette vil i sin tur redusere de personlige eiernes skattepliktige formue. 
Derfor vil disse være tjent med gjennomføring av transaksjonen før årets utløp. 
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med gevinst. Utbytte skal tidfestes i det år generalforsamlingen treffer vedtak om 

utbytteutdeling, og aksjegevinster skal som nevnt tidfestes i realisasjonsåret, begge jfr. sktl. 

§14-2, første ledd.  Transaksjonstidspunktet vil i disse tilfellene være av betydning for Lars 

og Peder. Dette fordi de ikke får skjermingsfradrag for det år transaksjonen gjennomføres. 

Det er eier av aksjene pr. 31.desember i inntektsåret som skal tilordnes 

skjermingsfradraget, jfr. sktl. §10-12, andre ledd. Gjennomføres transaksjonen før årets 

utløp, vil dermed Lars og Peder til sammen ”miste” kr. 180.000 i skjerming.84 Dette er 

naturligvis ikke gunstig for dem.  

 

I tillegg vil Lars´ og Peders´ formuesskatt bli betydelig høyere dette år, ved at 

ligningsverdiene på aksjene i Holm & Ås AS er vesentlig lavere enn de verdier som 

eventuelt mottas ved maksimal utbytteutdeling eller ved realisasjon av aksjene i selskapet. 

Derfor vil Lars og Peder være tjent med å vente til utgangen av et år med å beslutte utbytte 

fra selskapet eller å realisere aksjene.  

 

                                                 
84 Skjermingsgrunnlag pr. aksje * skjermingsrente * antall aksjer = 6.000 * 0,03 * 1000 = kr. 180.000.  



 50

7 Innmatssalg vs. aksjesalg – fordeler og ulemper 

Som tidligere påpekt kan det være både fordeler og ulemper ved henholdsvis kjøp og salg 

av selskapets innmat og aksjene i selskapet. Disse fordelene og ulempene gjenspeiles også i 

at selger og kjøper vil kunne ha motstridende interesser i valg av overdragelsesform. Det er 

ikke mulig å gi noe klart svar på hvilken overdragelsesform som generelt sett er mest 

lønnsom. Hvert enkelt tilfelle må analyseres særskilt, da det er mange faktorer som spiller 

inn i en slik vurdering.  

 

7.1 Selgers perspektiv 

For selger vil det være skattemessig fordelaktig å selge selskapets innmat i den utstrekning 

de enkelte eiendeler totalt sett skulle realiseres med tap. Dette fordi selger da får utnyttet 

sin fradragsrett. Dersom selskapets enkelte eiendeler totale sett skulle selges med gevinst, 

vil det på den annen side normalt være skattemessig fordelaktig å selge aksjene i selskapet, 

da en eventuell gevinst på aksjene i et slikt tilfellet er unntatt fra skatteplikt, jfr. 

fritaksmetoden.  

 

Salg av selskapets innmat har den fordel at overdragelsen kan begrenses til å gjelde kun en 

del av virksomheten. Partene står med andre ord fritt til å avtale hvilke eiendeler som skal 

overdras. Dersom selger ønsker å beholde enkelte eiendeler, kan det gjøres ved 

innmatssalg. Ved salg av aksjene i selskapet kan dette derimot ikke gjøres, da selskapet i et 

slikt tilfelle overdras som sådan med alle sine enkelte eiendeler.  

 

Selger og kjøper vil normalt pådras kostnader ved å gjennomføre salget/kjøpet av 

virksomheten. Typiske eksempler på slike kostnader er takseringskostnader, 

rådgivningskostnader, kostnader til due diligence osv. Normalt vil selger og kjøper bli 

enige om hvem som skal dekke disse. Skal kostnadene dekkes av selger, og overdragelsen 
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gjennomføres som salg av selskapets innmat, skal kostnadene fordeles forholdsmessig på 

de enkelte overdratte eiendeler. Selgers inngangsverdier på de enkelte eiendeler vil dermed 

bli oppregulert, og det gis fradrag for kostnadene gjennom gevinst- og tapsberegningen på 

de enkelte eiendeler. Ved salg av aksjene i selskapet vil de pådratte kostnader måtte 

aktiveres på selgers inngangsverdi, slik at disse blir oppregulerte. Kostnadene vil imidlertid 

reelt sett ikke komme til fradrag, jfr. fritaksmetoden.85 

 

7.2 Kjøpers perspektiv 

For kjøper vil valg av overdragelsesform først og fremst avhenge av hvordan det kan 

kostnadsføre sitt vederlag. Fordelen med innmatssalg er at kjøper får oppregulerte 

inngangsverdier på de overdratte eiendeler. Dette har betydning i forhold til i hvilket tempo 

det kan foretas avskrivninger på avskrivbare driftsmidler, og ved gevinst- og 

tapsberegningen ved realisasjon av de enkelte eiendeler forøvrig. På den annen side vil ikke 

kjøper ved en overdragelse i form av innmatssalg kunne overta skatteposisjonene tilordnet 

selskapet. Dette kan dog tale i både positiv og negativ retning, avhengig av om 

skatteposisjonene representerer skatteforpliktelser eller skattefordeler.  

 

Ved kjøp av aksjene i det overdragende selskap vil kjøper ikke få oppregulerte 

inngangsverdier på de enkelte eiendeler som overdras. Selv om prisen som betales 

reflekterer at det er store merverdier i selskapet, endres ikke selskapets skatterettslige 

stilling. Hele kjøpers vederlag inngår som inngangsverdi på aksjene, og de merverdier som 

betales vil altså kun bli reflektert som inngangsverdi på aksjene. Dersom kjøper er et 

aksjeselskap vil ikke fradrag for noen del av vederlaget gis overhodet, ved at det ikke gis 

tapsfradrag etter fritaksmetoden. På den annen side overdras hele selskapet som sådan, slik 

at skatteposisjonene tilordnet det overdragende selskap også følger med. Dersom 

skatteposisjonene representerer skattefordeler, kan ulempene ved å ikke få oppregulerte 

inngangsverdier på de enkelte eiendelene avdempes ved overdragelse av slike 

skatteposisjoner. 

                                                 
85 Om oppkjøps- og salgskostnader gjelder det mange særlige regler som ikke behandles nærmere her.  
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En overdragelse i form av innmatssalg har som nevnt den fordel at partene kan begrense 

overdragelsen til kun en del av virksomheten. For kjøper vil det være fordelaktig der det 

eksempelvis finnes eiendeler i virksomheten som det ikke er behov for. Ved overdragelse 

av aksjene i selskapet overdras som nevnt selskapet som sådan, slik at kjøper i realiteten 

dermed kan bli påtvunget å betale for eiendeler det egentlig ikke ønsker overdratt.   

 

Ved kjøp av selskapets innmat må det betales dokumentavgift til staten på 2,5 % ved erverv 

av faste eiendommer. Ved overdragelse i form av aksjesalg, vil slikt krav ikke utløses da 

eieren er den samme både før og etter overdragelsen. 

 

Som nevnt er også typiske oppkjøpskostnader som hovedregel fradragsberettiget etter sktl. 

§6-1. Kostnadene må aktiveres både ved kjøp av selskapets innmat og aksjer. Ved kjøp av 

selskapets aksjer inngår kostnadene i kjøpers inngangsverdi,86 og fradrag gis altså ikke før 

ved realisasjon, dog ikke i det hele tatt hvis salget omfattes av fritaksmetoden. Ved kjøp av 

innmaten i selskapet skal kostnadene fordeles forholdsmessig på de ulike eiendeler, og 

fradrag gis gjennom avskrivninger på avskrivbare driftsmidler eller ved realisasjon av de 

enkelte eiendeler forøvrig. 

 

                                                 
86 Jfr. eksempelvis Utv.2002.1006 LRD.  
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8 Endelige skattemessige konsekvensene for partene i caset 

8.1 Innledning 

Det skal nå sees på hvilke konsekvenser de ulike overdragelsesformer faktisk har for 

partene i eksempelet. Som det har fremgått har det ved salg av selskapets innmat stor 

betydning hvordan vederlaget fordeles på de ulike eiendeler. Eierne av både Lillevik Sko 

AS og Fottøy AS har etter forhandlinger nå blitt enige om følgende fordeling av vederlaget 

på de enkelte eiendeler. Fordelingen er ikke urimelig, og vil bli lagt til grunn av 

ligningsmyndighetene. Fordelingen er som følger:  

 
Tomt: Kr. 5.000.000                  

Forretningsbygg: Kr. 2.000.000  

Maskiner: Kr. 4.500.000   

Kontorutstyr: Kr. 3.000.000  

Forretningsverdi: Kr. 6.500.000  

Ferdigvarer: Kr. 3.500.000      

Råvarer: Kr. 1.000.000         

Aksjer i Lillevik Hotell AS: Kr. 2.500.000            

Kundefordringer: Kr. 1.000.000  

Innestående Lillevik Sparebank: kr. 1.000.000 

Datautstyr og produksjonsmaskin (bokført til null): Kr. 100.000 
Til sammen: kr. 30.100.000.  

 

 

8.2 Eierne av Lillevik Sko AS´ perspektiv 

8.2.1 Skattemessige konsekvenser ved salg av innmaten i selskapet 

Lillevik Sko AS vil ved salg av innmaten i selskapet fremvise følgende resultat i 

overdragelsesåret: 
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Kontantvederlag fra Fottøy AS    30.100.000 

Inntektsføring dette år:        
Tomt: 5.000.000 – 4.000.000 = 1.000.000 * 0,20 (g/t.k)87 =                   200.000 

Maskiner: 4.500.000 – 3.000.000 = 1.500.000 * 0,20 (i.n.s)88 =                  300.000 

Kontorutstyr: 3.000.000 – 1.500.000 = 1.500.000 * 0,30 (i.n.s) =                 450.000 

Forretningsverdi: 6.500.000 – 300.000 = 6.200.000 * 0,20 (g/t.k) =            1.240.000 

Datautstyr/produksjonsmaskin : 100.000 – 0 = 100.000 * 0,20 (g/t.k) =           20.000 

Positiv gevinst og tapskonto (fra tidligere): 5.000.000 * 0,20       1.000.000 

Ferdigvarer (direkte inntektsføring): 3.500.000 – 2.000.000 =             1.500.000 

Råvarer: 1.000.000 – 1.000.000 =                             0 

Innestående Lillevik Sparebank: 1.000.000 – 1.000.000 =        0 

Forretningsbygg: 2.000.000 – 2.000.000 = 0 * 0,02 =                  0 

Aksjer i Lillevik Hotell AS (skattefritt): 2.500.000 – 1.000.000 = 1.500.000 * 0 =     0 

Til sammen:          4.710.000  

Kostnadsføring dette år:     
Tap på kundefordringer: 1.000.00 – 2.000.000 =            1.000.000 

Tom positiv saldo gruppe c: 400.000 * 0,20 =              80.000 

Fremførbart underskudd 89             1.000.000 

Til sammen:          2.080.000 

Netto inntektsføring dette år      2.630.000 

- skatt dette år 90           736.400 

Netto resultat dette år91                 29.363.600 

 

Lillevik Sko AS vil altså ha et netto resultat på kr. 29.363.600 i overdragelsesåret. Dersom 

selskapet fortsetter å bestå, og det fortsetter inntektsføringen med de laveste satser og 

kostnadsføringen med de høyeste, vil det i år 2 bli beskattet med kr. 688.520, år 3 med kr. 

                                                 
87 g/t.k = inntektsføring gevinst- og tapskonto.  
88 i.n.s = inntektsføring negativ saldo.  
89 Under forutsetning at selskapet benytter seg av fremføringsadgangen.  
90 Inntektsføring * skattesats = 2.630.000 * 0,28 = kr. 736.400. 
91 Mottatt vederlag – skatt = 30.100.000 – 736.400 = kr. 29.363.600.  
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541.996, år 4 med kr. 427.422, år 5 med kr. 337.616, år 6 med kr. 267.096 osv.92 Den totale 

skattebelastningen vil etter at alt er inntektsført bli kr. 4.032.000.93 Dersom selskapet 

likvideres, må alle skatteposisjonene gjøres opp i likvidasjonsåret, jfr. sktl. §14-48.   

 

Etter at all skatt er betalt vil Lillevik Sko AS således ha et nettoresultat på kr. 26.068.000.94 

Selskapet vil også kunne benytte mye av kapitalen til andre investeringer, da beskatningen 

som nevnt ikke skjer på en gang. Selskapets gjeld, kr. 3.500.000, er imidlertid fremdeles i 

selskapet. Forutsettes det at denne innfris etter at vederlaget fra Fottøy AS er mottatt, vil 

verdien av vederlaget etter skatt utgjøre kr. 22.568.000.95  

 

For Holm & Ås AS 

Det forutsettes at Lillevik Sko AS likvideres etter at all skatt er betalt, og at all annen gjeld 

altså i tillegg er innfridd. Holm & Ås AS vil dermed motta følgende som 

likvidasjonsutbytte, jfr. asl. §16-9:   

 

Likvidasjonsutbytte fra Lillevik Sko AS                       22.568.000 

- Skatt           0 

= mottatt utbytte               22.568.000 

 

Holm og Ås AS vil altså motta kr. 22.568.000 i likvidasjonsutbytte fra Lillevik Sko AS. 96 

 

 

 

 

 

                                                 
92 Beregningen fremgår ved inntektsføring av positiv gevinst- og tapskonto og negativ saldo i gruppe a og d, 
jfr. §§14-45 og 14-46, jfr. 14-42, andre ledd, og kostnadsføring av tom positiv saldo i gruppe c, jfr. §§14-44, 
andre ledd, jfr. 14-42, andre ledd.  
93 Beløpet er ikke justert til nåverdi.  
94 Kontantvederlag – total skattebelastning = 30.100.000 – 4.032.000 = kr. 26.068.000. 
95 Nettoverdier etter skatt – gjeld = 26.068.000 – 3.500.000 = kr. 22.568.000. 
96 Under den forutsetning at aksjelovens regler om utbytteutdelinger blir fulgt.  
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For Lars Holm og Peder Ås 

Dersom Lars Holm og Peder Ås ønsker verdiene utdelt til seg personlig, må det 

gjennomføres ytterligere en transaksjon. Dette kan enten gjøres i form av utbytte fra Holm 

& Ås AS, eller ved realisasjon av aksjene i dette selskap, eventuelt gjennom likvidasjon. 

Disse transaksjonene er skattepliktige for Lars og Peder. Det forutsettes nå at Holm & Ås 

AS likvideres, slik at Lars og Peder mottar likvidasjonsutbytte fra selskapet. Holm & Ås 

AS har ikke andre eiendeler, og er gjeldsfri ved likvidasjonen.97  

 

Likvidasjonsutbytte fra Holm & Ås AS           22.568.000 

- Skjermingsfradrag 98                1.440.000 

= Skattegrunnlag             21.128.000 

- Skatt                  5.915.840 

= Utdelt utbytte etter skatt                       15.212.160 

 

Lars Holm og Peder Ås kan altså få utdelt etter skatt kr. 15.212.160, dvs. på hver kr. 

7.606.080, av verdiene som ble betalt for innmaten i Lillevik Sko AS.  

 

8.2.2 Skattemessige konsekvenser ved salg av aksjene i selskapet 

For Holm & Ås AS 

Kontantvederlag fra Fottøy AS   20.500.000 

- Skatt            0   

= Kontantvederlag etter skatt    20.500.000 

 

Holm & Ås AS vil altså sitte igjen med et kontantvederlag på kr. 20.500.000 etter salget av 

Lillevik Sko AS. Dette fordi det kan selge aksjene i Lillevik Sko AS skattefritt, jfr. sktl. § 

2-38, første ledd a, jfr. andre ledd.  
                                                 
97 Eventuell annen aksjekapital i Holm & Ås AS holdes her utenfor. Det som beregnes er altså hva Lars og 
Peder kan motta av de verdier som stammer fra salget av innmaten i Lillevik Sko AS.   
98 Skjermingsgrunnlag pr. aksje * skjermingsrente * antall år = 6.000 * 0,03 * 8 = 1.440. 
Skjermingsgrunnlag pr. aksje * antall aksjer = 1.440 * 1.000 = 1.440.000. 
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For Lars Holm og Peder Ås  

Også i dette tilfellet forutsettes det at Lars og Peder beslutter å likvidere Holm & Ås AS. 

Holm & Ås AS har ikke andre eiendeler, og er gjeldsfri ved likvidasjonen.99 

 

Likvidasjonsutbytte fra Holm & Ås AS  20.500.000 

- Skjermingsfradrag 100       1.440.000 

= Skattegrunnlag     19.060.000 

- Skatt 101        5.336.800 

= Kontantutbetaling etter skatt   15.163.200 

 

Lars Holm og Peder Ås vil altså ha en nettogevinst på kr. 15.163.200, dvs. 7.581.600 hver, 

etter å ha mottatt likvidasjonsutbytte fra Holm & Ås AS.  

 

8.2.3 Konklusjon for eierne av Lillevik Sko AS 

Ved salg av selskapets aksjer vil Holm & Ås AS motta kr. 20.500.000. Ved salg av 

selskapets innmat, vil Holm & Ås AS få utdelt kr. 22.568.000 i likvidasjonsutbytte etter at 

all skatt er betalt. Man ser altså at nettoverdien etter skatt blir høyere ved å selge innmaten 

istedenfor aksjene i selskapet. I tillegg er det en stor verdi i den skattekreditt som oppnås 

ved salg av selskapets innmat, slik at enten Lillevik Sko AS eller Holm & Ås AS vil kunne 

bruke dette til investeringer i mellomtiden.  

 

Lars Holm og Peder Ås vil ved overdragelse av aksjene i Lillevik Sko AS, med 

etterfølgende likvidasjon av Holm & Ås AS, motta likvidasjonsutbytte stort kr. 15.163.200 

etter skatt. Ved å selge selskapets innmat, vil de få utdelt kr. 15.212.160 etter skatt. I tillegg 

er det som nevnt en stor verdi i den skattekreditt som oppnås ved innmatssalg.  

 
                                                 
99 Eventuell annen aksjekapital i Holm & Ås AS holdes også her utenfor. Det som beregnes er altså hva Lars 
og Peder kan motta av de verdier som stammer fra salget av aksjene i Lillevik Sko AS. 
100 Skjermingsgrunnlag pr. aksje * skjermingsrente * antall år = 6.000 * 0,03 * 8 = 1.440. 
Skjermingsgrunnlag pr. aksje * antall aksjer = 1.440 * 1.000 = 1.440.000. 
101 Skattegrunnlag * skattesats = kr. 19.060.000 * 0,28 = kr. 5.336.800. 
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Etter dette vil det være mest lønnsomt for eierne av Lillevik Sko AS å selge innmaten i 

selskapet istedenfor aksjene.  

 

8.3 Fottøy AS´ perspektiv  

8.3.1 Skattemessige konsekvenser ved kjøp av innmaten i selskapet 

Fottøy AS vil ved kjøp av innmaten i Lillevik Sko AS fremvise følgende resultat i 

overdragelsesåret: 

 

Kontantbetaling      30.100.000 

Kostnadsføring dette år        
Tomt: 5.000.000                   0      

Forretningsbygg: 2.000.000 * 0,02 =                              40.000 

Maskiner: 4.500.000  * 0,20 =                       900.000 

Kontorutstyr: 3.000.000 * 0,30 =                       900.000 

Forretningsverdi: 6.500.000 * 0,20 =                                      1.300.000 

Ferdigvarer: 3.500.000                                          3.500.000 

Råvarer: 1.000.000                               1.000.000 

Datautstyr/produksjonsmaskin: 100.000 * 0,20 =               20.000 

Aksjer i Lillevik Hotell AS: 2.500.000               0 

Utestående fordringer: 1.000.000                          0 

Innestående i Lillevik Sparebank: 1.000.000            0 

Til sammen:          7.660.000 

 

Under den forutsetning at Fottøy AS realiserer ferdigvarene og råvarene, vil det dermed 

kunne kostnadsføre kr. 7.660.000 allerede i overdragelsesåret. I det tilfellet at det ikke har 

andre inntekter å fradra kostnadene fra, bør det imidlertid velge lavere avskrivningssatser. 

Fortsetter det kostnadsføringen med de høyeste satser, vil det i år 2 kunne kostnadsføre kr. 

2.445.200, i år 3 kr. 1.900.216, i år 4 kr. 1.482.988, i år 5 kr. 1.162.297 osv. I den grad 

kundefordringene realiseres videre med tap, eller dersom de blir konstatert som ”endelig 

tapt” jfr. sktl. §6-2, vil dette tapet kunne kostnadsføres det aktuelle år.   
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8.3.2 Skattemessige konsekvenser ved kjøp av aksjene i selskapet 

 

Kontantbetaling     20.500.000 

Lillevik Sko AS` kostnadsføring dette år 
Tomt             0     
Forretningsbygg – 2 %                40.000 

Maskiner – 20 %                600.000 

Kontorutstyr – 30 %              450.000 

Ervervet forretningsverdi – 20 %                  60.000 

Ferdigvarer              2.000.000 

Råvarer              1.500.000 

Innestående i Lillevik Sparebank               0 

Utestående fordringer                  0 

Aksjene i Lillevik Hotell AS           0 

Fremførbart underskudd                                          1.000.000 

Tom positiv saldo gruppe c – 20 %               80.000 

Til sammen        5.730.000 

Lillevik Sko AS´ inntektsføring dette år     
Positiv gevinst- og tapskonto – 20 %         1.000.000 

Til sammen         1.000.000  

Netto kostnadsføring dette år      4.730.000 

 

Fottøy AS vil ikke kunne kostnadsføre utgiftene ved kjøpet av Lillevik Sko AS overhodet, 

jfr. fritaksmetoden. Lillevik Sko AS vil imidlertid kunne fortsette kostnadsføringen som før 

overdragelsen. Under forutsetning at både ferdigvarene og råvarene realiseres, og at 

selskapet benytter seg av fremføringsadgangen av det tidligere underskudd, vil det derfor 

kunne kostnadsføre kr. 4.730.000 i overdragelsesåret. I år 2 vil det kunne kostnadsføre kr. 

146.200, i år 3 kr. 92.526, i år 4 kr. 58.918, i år 5 kr. 38.476, i år 6 kr. 26.616, i år 7 kr. 



 60

20.238, i år 8 kr. 17.274, i år 9 kr. 16.363 osv.102 Man ser at Fottøy AS i realiteten overtar 

et selskap uten spesielt gunstige skatteposisjoner.  

 

8.3.3 Konklusjon for Fottøy AS 

Ved overdragelse av Lillevik Sko AS i form av aksjekjøp, vil Fottøy AS ikke kunne 

kostnadsføre sine utgifter til ervervet overhodet. Da Lillevik Sko AS fortsatt består som 

selskap, vil imidlertid det kunne fortsette sin kostnadsføring/inntektsføring som før 

overdragelsen. Selskapet kan derfor, under forutsetning at varelageret realiseres, 

kostnadsføre kr. 4.730.000 i overdragelsesåret. Fra netto kostnadsføring i år 2, kr. 146.200, 

vil kostnadsføringen reduseres jevnlig slik at det i år 9 kun kan kostnadsføre kr. 16.363.103   

 

Ved overdragelse av Lillevik Sko AS i form av kjøp av selskapets innmat, vil Fottøy AS 

kunne kostnadsføre 7.660.000 allerede det første året. I de påfølgende år vil de også kunne 

kostnadsføre relativt høye beløp hvert år, jfr. punkt 8.3.1.  

 

Etter dette vil det være mest lønnsomt for Fottøy AS å kjøpe innmaten i Lillevik Sko AS 

fremfor aksjene i selskapet.  

 

8.4 Endelig konklusjon vedrørende valg av overdragelsesform 

Etter det som er gjennomgått overfor ser man altså at begge parter, utifra de gjeldende 

forutsetninger, er best tjent med å gjennomføre overdragelsen som et kjøp/salg av 

selskapets innmat. Dette fordi selgers netto vederlag blir høyest ved denne 

overdragelsesmåte, og fordi kjøper får kostnadsført utgiftene sine i et mye raskere tempo 

enn ved kjøp av aksjene i selskapet.  

 

                                                 
102 Beregningen fremgår ved årlige avskrivninger av saldogruppene, samt inntektsføring av positiv gevinst- 
og tapskonto. Det bemerkes at de nevnte tall naturlig nok er uten hensyn til andre inntekter selskapet måtte 
ha.  
103 Dette beror naturligvis på hvilke andre inntekter selskapet vil få.  
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Konklusjonen blir således at overdragelsen bør gjennomføres ved salg av selskapets 

innmat.



 A

9 Kildehenvisninger og litteratur 

9.1 Lover  

• Lov 9. desember 2005 nr. 113 om endringer i lov av 26. mars 1999 nr. 14 om skatt 

av formue og inntekt 

• Lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt 

• Lov 13. juni 1999 nr. 14 om aksjeselskaper 

• Lov 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning 

• Lov 12. desember 1975 nr. 59 om dokumentavgift  

 

9.2 Forskrifter 

• Forskrift 28. november 2006 nr. 1342 om vedtak om særavgifter til statskassen for 

budsjetterminen 2007, kapittel 5565 post 70 om dokumentavgift (stortingets 

dokumentavgiftsvedtak 2007)  

 

• Forskrift 19. november 1999 nr. 1158 til utfylling og gjennomføring mv. av 

skatteloven av 26. mars nr. 14 (fsfin.) 

 

9.3 Forarbeider 

• Ot.prp.nr.1 2005-2006 Skatte- og avgiftsopplegget 2006 - lovendringer 

• Ot.prp.nr 1 2004-2005 Skatte- og avgiftsopplegget 2005 - lovendringer 

• Ot.prp.nr 19 1983-1984  

• Ot.prp.nr 16 1952 

 

 



 B

 

 

9.4 Domsregister 

• Rt. 2003.82  

• Rt. 2001.572 

• Rt. 2001.640 ”Alst” 

• Rt. 2000.772 ”Paulsen” 

• Rt. 1997.1580 

• Rt. 1995.872 ”Eide” 

• Rt. 1994.260 

• Rt. 1982.501 

• Rt. 1982.963 

• Rt. 1980.1428 ”Continentaldommen II” 

• Rt. 1965.1094 ”Thora Nielsen” 

• Rt. 1931.181 

 

9.5 Utvalget 

• Utv. 2004.912 

• Utv. 2002.1006 LRD 

• Utv. 1995.257 FIN 

• Utv. 1987.709 SKD 

• Utv. 1986.139 Oslo ligningsnemd 

• Utv. 1985.47 SKD 

• Utv. II.688  

 

9.6 Litteratur 

• Aarbakke, Magnus: Skatt på inntekt, 4. utgave, 1990 



 C

• Aarbakke, Magnus; Brudvik, Arthur. J; Greni, Sven Rune; Syversen, Jan: 

Skattelovkommentaren 2003/04, 3. utgave, 2004 

• Brudvik, Arthur. J: Skatterett for næringsdrivende, 29. utgave, 2006 

• Fallan, Lars: Skatteplanlegging, 1. utgave, 2002 

• Gjems-Onstad, Ole: Norsk bedriftsskatterett, 6. utgave, 2003 

• Kinserdal, Arne: Grunnleggende regnskapsforståelse, 4. utgave, 2005 

• Lignings-ABC, 2006 

• Zimmer, Frederik (RED) i samarbeid med Bugge, Arentz-Hansen & Rasmussen: 

Bedrift, selskap og skatt, 4. utgave, 2006 

• Zimmer, Frederik: Lærebok i skatterett, 5. utgave, 2005 

 


