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1 Innledning 

1.1 Problemstilling og avgrensning 

Denne oppgaven skal fremstille arveavgiftsrettslige og skatterettslige bestemmelser og 

konsekvenser av overføring av norske ikke-børsnoterte aksjer i et generasjonsskifte. Det 

skal fokuseres på hvordan de aktuelle lovbestemmelser er å forstå, hvordan de slår ut i 

praksis og dessuten hvilken rettslig situasjon de sammen skaper på dette området.  

 

Det er de materielle regler for overføring av ikke-børsnoterte aksjer som skal behandles i 

det følgende. Saksbehandlingsreglene knyttet til behandling av slike overføringer faller 

dermed utenfor. 

 

Generasjonsskifte er et stort tema som omfatter mange og til dels forskjelligartede 

spørsmål. For å oppnå en viss kvalitet og dybde i drøftelsen, må denne fremstillingen 

derfor avgrenses. Jeg har som nevnt valgt å konsentrere meg om ett spesielt objekt for 

overføringen i generasjonsskiftet, nemlig norske ikke-børsnoterte aksjer. For disse typer 

aksjer finnes det både særregler og visse særlige hensyn det må tas stilling til ved et 

generasjonsskifte. I tillegg kan det hevdes at kombinasjonen av særregler og de generelle 

regler på området skaper en situasjon som også behøver en nærmere omtale. Fremstillingen 

vil avgrenses til å omhandle de forannevnte regler, da nettopp disse etter min mening utgjør 

de mest interessante sider av emnet generasjonsskifte.  

Det vil derfor også fokuseres på forhistorien til disse enkelte bestemmelser, for å få et 

innblikk i hvordan lovskaperne har tenkt seg at regelverket skulle bli, og hvorfor.  

 

Av det ovennevnte kan det også utledes at en behandling av utenlandske ikke-børsnoterte 

aksjer vil falle utenfor denne fremstillingen. 
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Et generasjonsskifte har betydning både for den som skal gi og den som skal motta det 

aktuelle objekt for overføringen. Dette gjelder både der et generasjonsskifte blir 

gjennomført i forbindelse med et dødsfall/arvefall og der et generasjonsskifte blir 

gjennomført som en livsdisposisjon. Det vil i denne fremstillingen bli fokusert på 

konsekvensene for arving/gavemottaker, da det i størst grad er dette punkt de ovennevnte 

regler omhandler. De skatte – og avgiftsmessige hensyn for arvelater/giver vil derfor holdes 

utenfor. Det vil altså fokuseres på arvingens/gavemottakerens situasjon ved 

generasjonsskifte gjennomført både som livsdisposisjon og i forbindelse med et arvefall. 

 

Siden arv og gaveoverføring i utgangspunktet ikke anses som skattemessig realisasjon for 

arvelater/giver og formuesforøkelse ved arv eller gave ikke anses som skattepliktig inntekt 

for arving/gavemottaker, vil det ikke fokuseres på de rene skattemessige konsekvenser av 

et generasjonsskifte. Arven eller gaveoverføringen kan imidlertid utløse en plikt for 

arving/gavemottaker til å svare arveavgift. Reglene om arveavgift ved overføring av ikke-

børsnoterte aksjer vil derfor stå sentralt. Det skal likevel fokuseres på sammenhengen 

mellom visse arveavgiftsrettslige og skatterettslige regler, og i den forbindelse vil et par 

skatterettslige regler måtte drøftes. Noen grunnleggende drøftelse av de generelle regler 

rundt arveavgiften vil det imidlertid ikke gjøres rom for. 

 

Som et tema i ytterkant av oppgaven vil spørsmålet om omgåelse av arveavgift kort 

omtales. Spørsmålet vil på grunn av dets relativt store omfang ikke kunne bli viet en bred 

og grundig drøftelse i denne oppgaven, men emnet vil omtales der det anses naturlig i 

forbindelse med tilhørende tema. 

 

Ved et generasjonsskifte vil det også kunne dukke opp spørsmål som har tilknytning til 

andre rettsområder enn skatterett eller avgiftsrett. Generasjonsskiftet kan reise spørsmål av 

arve – og kontraktsrettslig karakter, og det kan også dukke opp spørsmål som har 

tilknytning til både familieretten og selskapsretten. Av hensyn til fremstillingens omfang 

og kvalitet, skal slike spørsmål ikke behandles grundig i det følgende. Det vil imidlertid i 
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oppgavens kap. 2 kort gjøres rede for de mest sentrale spørsmål med tilknytning til andre 

rettsområder. 

 

Videre vil fremstillingen avgrenses mot selskapsandeler i ansvarlige selskap og 

kommandittselskap. Disse selskapsformer skal arveavgiftsmessig behandles på samme 

måte som ikke-børsnoterte aksjer. Det kan derfor sies at de regler som det vil bli gjort rede 

for her også gjelder for ansvarlige selskap og kommandittselskap. Men de særlige spørsmål 

som kan gjøre seg gjeldende for disse selskapsformene, vil det ikke bli gjort rede for i det 

følgende. 

 

Endelig vil denne oppgaven avgrenses til de vederlagsfrie erverv. Det er arv – og 

gaveoverføringer som det skal handle om. Av dette følger at det ikke vil bli gjort rede for 

de særlige spørsmål som oppstår ved gavesalg, selv om gavesalg i og for seg kan være en 

aktuell måte å gjennomføre et generasjonsskifte på. Gavesalg er imidlertid et tema der det 

kan oppstå mange og til dels kompliserte problemstillinger, og det vil derfor føre for langt å 

innlemme dette i denne fremstillingen. 

 

Oppgaven skal etter dette legge sin hovedtyngde på de arveavgiftsmessige konsekvenser for 

en arving/gavemottaker i et generasjonsskifte der det overførte objekt er norske ikke-

børsnoterte aksjer. 

 

 

1.2 Terminologi 

Den alminnelige definisjon av generasjonsskifte er at det overføres verdier fra en 

generasjon til den neste, enten som følge av seniors dødsfall eller mens senior fortsatt lever. 

Et typisk trekk ved et generasjonsskifte er at overføringen skjer vederlagsfritt. 

Overføringen kan skje fra seniorgenerasjon til juniorgenerasjon, men den kan også hoppe 

over et ledd og skje fra besteforeldre til barnebarn, eller også til nieser eller nevøer. Endelig 
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kan det også være at mottaker/arving ikke er i arvelaters/givers familie overhodet, dette er 

typisk ved testamentsarvinger
1
.  

Denne fremstillingen vil konsekvent benytte begrepet ”giver/arvelater” om senior, dvs. den 

som skal overføre det aktuelle objekt, mens ”arving/gavemottaker” vil bli brukt om junior, 

dvs. den som får det aktuelle objekt overført til seg, uansett om han/hun er legalarving, 

testamentsarving eller annen gavemottaker generelt. I drøftelsene om arveavgift vil også 

begrepet ”avgiftspliktige” bli benyttet om denne personkrets. 

 

Det må kort gjøres rede for hva som regnes som arv og gave i arveavgiftslovens forstand. 

Arveavgiftsloven inneholder ingen definisjon på arvebegrepet. Man må derfor ty til 

arvelovgivningen og dermed det privatrettslige arvebegrep for å finne frem til en 

definisjon
2
. Arveloven inneholder imidlertid heller ikke noen uttrykkelig definisjon av 

begrepet arv. Men det hevdes at lovens § 29 forutsetter at gjenstanden for arv er den 

formue som arvelateren etterlater seg, og at arv også er betinget av at det har funnet sted et 

arvefall. Dette må som hovedregel innebære at arvelateren må regnes som død
3
. 

 

Når det gjelder gavebegrepet, inneholder arveavgiftsloven en uttrykkelig definisjon: 

”Enhver økonomisk fordel som oppnås ved foreldelse eller ettergivelse av gjeld, eller ved 

kjøp, bytte, leie, lån, interessentskapsavtale eller annen rettshandel hvor mottakeren ikke 

har svart fullt vederlag, blir å regne som gave”, jf. § 2 syvende ledd, første punktum. 

Gavebegrepet i arveavgiftsmessig forstand er altså meget omfattende. Det kreves imidlertid 

ikke at det foreligger gavehensikt hos giver, slik som det ofte kreves i det privatrettslige 

begrep
4
. En nærmere drøftelse av kravene til gavebegrepet i arveavgiftsloven, vil det ikke 

bli plass for i det følgende. 

 

                                                 

1
 Zimmer og BA-HR advokatfirma, 2006, s. 673 

2
 Harboe, 2000, s. 17 

3
 Harboe, 2000, s. 18 

4
 Harboe, 2000, s. 42 
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Andre relevante begreper vil bli definert senere i denne fremstillingen, der det anses 

passende. 

 

 

1.3 Metode 

Jeg vil i denne oppgaven foreta en fremstilling og analyse av gjeldende rett basert på 

alminnelig norsk rettskildelære. Et eget og utfyllende kapittel om metode vil derfor ikke 

være nødvendig.   

 

Selv om oppgaven tar sikte på å være en fremstilling av gjeldende rett, gir temaet imidlertid 

antydning til rettspolitiske drøftelser. Siden oppgavens tema har vært gjenstand for til dels 

omfattende diskusjon, vil det, der det anses passende, likevel komme innslag av 

rettspolitisk karakter.  

 

Det kan gjøres et par korte bemerkninger om rettskildebruken. 

 

Det vil i denne oppgaven bli særlig lagt vekt på lovens ordlyd og dens forarbeider. Disse er 

for så vidt to av de viktigste rettskildene når det gjelder å komme frem til hva som er 

gjeldende rett. Det finnes svært få rettsavgjørelser om overføring av ikke-børsnoterte 

aksjer. De få avgjørelsene som finnes, dreier seg hovedsakelig om gjennomskjæring og vil 

bli behandlet relativt kort. En ytterligere avgjørelse om verdsettelsestidspunktet for aksjer 

vil også raskt behandles, fordi denne har for så vidt ikke lenger særlig relevans. 

Fremstillingens drøftelser vil derfor ikke bli basert særlig på grunnlag av rettspraksis. 

 

For noen viktige tilfeller har tolkingstvil som loven har etterlatt seg, blitt forsøkt klargjort 

gjennom rundskriv fra Finansdepartementet. Disse rundskrivene anses relevante og vil 

danne grunnlag for flere drøftelser, selv om de isolert sett ikke har stor rettskildemessig 

vekt. Ved mangel av klargjøring i lovtekst, forarbeider eller rettspraksis, vil rundskrivene 

likevel kunne gi svar på hva som er gjeldende rett. 

 



 6 

1.4 Utgangspunkter – prinsippene om diskontinuitet og kontinuitet 

Som en rød tråd gjennom hele temaet om generasjonsskifte, går de to alminnelige 

prinsippene om diskontinuitet og kontinuitet. Hovedregelen ved et generasjonsskifte, hvor 

det skjer en overføring av verdier ved arv eller gave, er at arving/gavemottaker kan regne 

omsetningsverdien av det overførte objekt som sin skattemessig inngangsverdi
5
. 

Inngangsverdien betegner den verdi det har ”kostet” å anskaffe formuesobjektet. Denne 

hovedregelen er forutsatt i sktl. § 9-7 og lagt til grunn i langvarig administrativ praksis og 

rettspraksis. Regelen gir uttrykk for prinsippet om diskontinuitet. Dette vil si at det ved 

beskatningen av arving/gavemottaker ikke tas hensyn til verdiendring i arvelaters/givers 

eiertid. Arvingens/gavemottakerens inngangsverdi fastsettes uavhengig av 

arvelaterens/giverens. Hovedregelen om diskontinuitet innebærer altså at det ikke er noen 

samordning mellom ligningen av arvelater/giver og ligningen av arving/gavemottaker
6
.  

 

Hovedregelen om diskontinuitet kan sies å være et utslag av at formuesforøkelse ved arv 

eller gave ikke utløser noen beskatning for arving/gavemottaker. Dette er for øvrig fastslått 

i sktl. § 5-50 tredje ledd. Når det er slik at arv og gave er skattefri, blir konsekvensen den at 

inngangsverdien for arving/gavemottaker må settes til objektets omsetningsverdi på 

tidspunktet for arvefallet eller gavetidspunktet. Det er kun på denne måten at man sikrer 

seg at verdien av det overførte formuesobjekt på overdragelsestidspunktet heller ikke vil 

komme til beskatning dersom arving/gavemottaker senere realiserer formuesobjektet
7
. 

Dersom omsetningsverdien ved arve – eller gavetidspunktet er høyere enn arvelaters/givers 

inngangsverdi, sies det ofte at arving/gavemottaker har en skattefri oppskrivingsrett. På 

denne måten blir som nevnt verdiendring i arvelaters/givers eiertid skattefri for 

arving/gavemottaker. Arving og visse gavemottakere må likevel som oftest svare 

arveavgift, men dette kommer jeg tilbake til senere i oppgaven.  

Dersom verdien av det overførte formuesobjekt imidlertid har sunket, dvs at 

omsetningsverdien nå er lavere enn arvelaters/givers inngangsverdi, foreligger det en såkalt 

                                                 

5
 Zimmer, 2005, s. 275. 

6
 Brudvik, Greni, Syversen og Aarbakke, 2003/04, s. 656 

7
 Som note 6 
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nedskrivningsplikt for arving/gavemottaker. Det foreligger da heller ikke fradragsrett for 

tapet. 

 

I 2004 ble det gjort et unntak fra hovedregelen om diskontinuitet som skal gjelde for aksjer 

og andeler i likestilte selskap. Regelen skal gjelde fra og med inntektsåret 2006. I følge den 

nye sktl. § 10-33 første ledd skal arving/gavemottaker tre ”inn i arvelaters eller givers 

inngangsverdi”. Denne regelen gir uttrykk for at det for aksjer og andeler i likestilte selskap 

skal gjelde et kontinuitetsprinsipp. Alle skatteposisjoner knyttet til aksjen eller andelen 

videreføres ved overføringen fra arvelater/giver til arving/gavemottaker, det blir kontinuitet 

i beskatningen
8
. Arving/gavemottaker må altså bygge videre på arvelaters/givers 

skattemessige verdier
9
.  

 

Det har i mange år vært diskusjon om hvorvidt det skal innføres et generelt 

kontinuitetsprinsipp ved arv og gave, senest i NOU 2000:8. Kontinuitetsprinsippet har ennå 

ikke blitt den generelle hovedregel, men altså innført kun for aksjer og andeler i 

deltakerlignede selskap. Se nærmere om lovforslagene nedenfor i kap.7. 

 

Det er viktig å ha forklart hovedregelen om skattemessig diskontinuitet og dermed 

bakgrunnen for det gjeldende generelle regelverk, men det er imidlertid 

kontinuitetsprinsippet som er interessant videre i denne oppgaven. Prinsippet medfører at 

det nå gjelder særregler ved overføring av aksjer og andeler i deltakerlignede selskap ved 

arv og gave. En nærmere drøftelse av den nye regelen om skattemessig kontinuitet, både 

formål og anvendelsesområde, kommer nedenfor i kap. 4. 

 

                                                 

8
 Lignings-ABC 2006/Emner/Aksjer og andeler – kontinuitet ved arv og gave, kap.2  

9
 Greni, Syversen, Trosvik og Aarbakke, 1997/98, s.327 
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2 Generelt om generasjonsskifte  

Som nevnt under kap. 1.2 ligger det i begrepet generasjonsskifte at verdier, oftest i form av  

en virksomhet, overføres fra en generasjon til en annen, enten i forbindelse med et arvefall 

eller som gaveoverføring
10

. Generasjonsskifter må gjennomføres for å oppnå at en bedrift 

skal kunne fortsette å eksistere når eieren går bort eller ikke lenger ser seg kapabel til eller 

ønsker å lede bedriften videre. Det er da viktig at generasjonsskiftet blir gjennomført så 

smidig som mulig uten at bedriften lider unødig tap. Det foreligger derfor som oftest et 

ønske om å overføre virksomheten med en lavest mulig skatte- og arveavgiftsbelastning.  

 

Generasjonsskifter er aktuelle uansett i hvilken form bedriften drives, men den form 

virksomheten drives i har stor betydning for de skatte – og arveavgiftsmessige 

konsekvenser
11

. For eksempel vil forskjellige virksomhetsformer følge ulike 

verdsettelsesnormer for arveavgift, og dette vil også få følger for skattebelastningen. I 

denne forbindelse oppstår ofte spørsmålet om bedriften ser seg tjent med en omdannelse av 

virksomhetsformen. Dette er imidlertid et omfattende tema som det vil føre for langt å 

drøfte i det følgende. 

  

Som nevnt under kap. 1.4 gjelder det en hovedregel om diskontinuitet ved 

generasjonsskifter, og dette gir muligheter for skatteplanlegging. Diskontinuitetsprinsippet 

kan gi betydelige skattefordeler idet gave eller arv ikke er skattepliktig inntekt, jf. sktl. § 5-

50 tredje ledd. Sett at f. eks  en gavemottaker setter omsetningsverdien på gavetidspunktet 

som sin inngangsverdi. Da kan han i praksis selge formuesobjektet skattefritt (eller med 

svært lav gevinst), der giver i samme situasjon hadde oppnådd en vesentlig skattemessig 

                                                 

10
 Zimmer og BA-HR advokatfirma, 2006, s. 673 

11
 Som note 10 
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gevinst. Det må imidlertid tas med i regningen at det må betales arveavgift av en betydelig 

del av denne skattefordelen
12

 .  

 

Skattereformen 2004 – 2006 har som nevnt medført betydelige endringer i reglene om arv 

–og gaveoverføring av aksjer og andeler, se ovenfor under kap. 1.4 og nærmere nedenfor 

under kap. 4. Disse endringene medfører at det for overføring av aksjer og andeler ikke 

lenger foreligger de skattemessige fordeler som tidligere fulgte av hovedregelen om 

diskontinuitet. Den nye regelen om kontinuitet, jf. sktl. § 10-33, vil ikke medføre det brudd 

i inntektsbeskatningen som diskontinuitetsprinsippet gjør, men særlig ikke-børsnoterte 

aksjer vil fortsatt kunne overføres basert på et svært lavt arveavgiftsgrunnlag, se nærmere 

under kap. 3. Dessuten skal det ved overføring av aksjer og andeler gjøres et fradrag i 

arveavgiften på grunn av den latente skatteplikten som oftest er tilknyttet aksjene eller 

andelene som blir overført, jf. aal. § 14 femte ledd. Det blir derfor også her åpnet for visse 

skatteplanleggingsmuligheter, der det kan gjøres vurderinger av hvilken virksomhetsform 

som vil gi et mest fordelaktig og ”billigst” generasjonsskifte for den enkelte bedrift.  

 

Denne fremstillingen skal som tidligere nevnt omhandle generasjonsskifter ved både livs – 

og dødsdisposisjoner. Ved generasjonsskifter i levende live er imidlertid utgangspunktet at 

det ikke gjelder noen særregler om givers/arvelaters skatteposisjoner
13

. Fremstillingen 

behøver derfor ikke i nevneverdig grad å skille mellom de to. Det som imidlertid kan sies, 

er at livsdisposisjoner kan benyttes for å unngå visse begrensninger som arvereglene kan 

gi. Dette gjelder spesielt pliktdelsreglene og lengstlevende ektefelles rett til å sitte i uskifte. 

Pliktdelsreglene er ufravikelige, og kan medføre at det vil være nærmest umulig for 

arvelater å testamentere bedriften til den som han mener er best egnet til å drive den videre. 

Retten til å sitte i uskifte kan likeledes medføre at gjenlevende ektefelle, dersom ektefellene 

hadde felleseie, kan hindre at virksomheten går over til den som var tiltenkt. Disse 

regelsettene kan altså stikke kjepper i hjulene for et ønsket generasjonsskifte. Men dersom 

                                                 

12
 Zimmer og BA-HR advokatfirma, 2006, s. 674 

13
 Gjems Onstad, 2003, s. 1302 
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overføringen gjennomføres som en livsdisposisjon, kan de arverettslige begrensningene 

unngås
14

.  

 

Arveretten er imidlertid bare ett av flere regelsett som kan komme inn i bildet ved et 

generasjonsskifte. Det skal, som nevnt under kap. 1.1, ikke fokuseres på andre rettsregler 

enn de arveavgiftsmessige og skattemessige. Men for sammenhengens skyld skal et par av 

de andre rettsområdene som ofte knyttes til generasjonsskifte kort nevnes.  

 

Familierettslige regler kan komme inn i bildet særlig der arvelater/giver har ektefelle. Valg 

av formuesordning mellom ektefellene vil ha betydning for både den arverettslige, 

arveavgiftsrettslige og skatterettslige situasjon
15

. 

 

De selskapsrettslige regler er svært viktige å holde øye med ved et generasjonsskifte. 

Dersom det er aksjer som er gjenstand for overføring, inneholder 

aksjeselskapslovgivningen bestemmelser som regulerer dette i forhold til de resterende 

aksjonærene. Et generasjonsskifte kan også være opphav til at selskapet velger å forhøye 

eller nedsette aksjekapitalen, fisjonere, fusjonere eller omdanne selskapsformen
16

. Også da 

må selskapslovgivningen følges. Slike avgjørelser er svært vanlig i forbindelse med 

planlegging og forberedelse av et generasjonsskifte. 

 

Det skal endelig gjøres kort rede for de grunnleggende arveavgiftsregler som har særlig 

betydning i forbindelse med et generasjonsskifte i et aksjeselskap. 

 

Aal. § 2 første ledd gjør det klart at all arv er avgiftspliktig. Når det gjelder gaver, er disse 

avgiftspliktige i to hovedtilfeller
17

.  

                                                 

14
 Zimmer og BA-HR advokatfirma, 2006, s. 675 - 676 

15
 Zimmer og BA-HR advokatfirma, 2006, s. 676 

16
 Som note 15 

17
 Zimmer og BA-HR advokatfirma, 2006, s. 677 
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For det første skal det svares arveavgift for gaver til de som er givers arvinger, enten disse 

er legalarvinger eller testamentsarvinger, jf. aal. § 2 første ledd, annet punktum bokstav a) 

og b). I tillegg rammes gaver til den nevnte personkrets livsarvinger, jf. boksatv c). Videre 

kan nevnes at også gaver til fosterbarn, givers ektefelles arvinger og givers arvingers 

ektefeller, jf. bokstav a) og d).  

For det annet skal det svares arveavgift av gaver som ”ikke var ytet senest seks måneder før 

giverens død”, jf. aal. § 2 annet ledd. Dette er en absolutt regel, og tar derfor ikke hensyn til 

om mottakeren er slektsarving/testamentsarving eller ikke
18

. Den får selvstendig betydning 

når arveavgiftsplikt ikke kan hjemles etter første ledd. 

 

Det er et viktig unntak for arvelaters/givers ektefelle eller samboer. I følge aal. § 4 fjerde 

ledd er arv og gave til arvelaters/givers ektefelle eller samboer unntatt fra arveavgift. 

 

Plikt til å svare arveavgift har den som har ervervet midlene, jf. aal. § 3 første ledd. Ifølge 

aal. § 5 første ledd omfatter arveavgiftsgrunnlaget ”den samlede verdi av avgiftspliktige 

midler som noen mottar fra samme giver eller arvelater og som han får rådighet over til 

samme tid”. Arveavgiftsgrunnlaget skal som hovedregel verdsettes til den antatte 

salgsverdi, jf. aal. § 11 første ledd. Ikke-børsnoterte aksjer verdsettes etter særregelen i § 11 

A, se nærmere nedenfor under kap. 3.  

 

I forbindelse med generasjonsskifte i et aksjeselskap kan det oppstå spørsmål om hvordan 

gaver til og fra aksjeselskapet skal behandles avgiftsmessig. Loven har bestemmelser som 

har til formål å forebygge omgåelse av arveavgift ved at gaver gis gjennom selskaper
19

. 

Gaver til aksjeselskap skal det svares arveavgift av dersom noen i den ovennevnte 

avgiftspliktige personkrets ”direkte eller indirekte er eiere eller er interessert på vesentlig 

samme måte som eier..”, jf. aal. § 2 første ledd annet punktum bokstav e). Her er det altså 

aksjeselskapet som anses som avgiftspliktig mottaker. Men dersom ”det vesentlige av 

midlene antas å skulle tilfalle høyst fire personer, skal midlene regnes for å være ervervet 

                                                 

18
 Hellevik og Tank, 1998, s. 48, note 20. 

19
 Zimmer og BA-HR advokatfirma, 2006, s. 678 
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av disse”, jf. aal. § 3 annet ledd. Her er det personene, og ikke selskapet som anses som 

avgiftspliktige. Disse reglene har særlig betydning der gaven til selskapet består av aksjer. 

Fritaksmetoden, som ble innført ved skattereformen i 2004, innebærer at dersom et 

aksjeselskap er aksjonær, blir både aksjeutbytte og aksjegevinst skattefri
20

. Om det er et 

aksjeselskap eller fysiske personer som skal anses som gavemottaker blir derfor av 

avgjørende betydning også skatterettslig. 

 

Gaver fra et aksjeselskap kan som utgangspunkt ikke rammes av arveavgift, idet juridiske 

personer ikke kan anses som arvelater
21

. I noen tilfeller skal imidlertid en annen enn 

selskapet anses som giver, og da kan arveavgiftsplikten likevel oppstå
22

. For det første skal 

den som ”mot vederlag har betinget seg at en annen yter en gave” regnes som giver, jf. § 2 

sjette ledd første punktum. For det annet skal den som har slik interesse i selskapet som 

yter gaven som nevnt i § 2 første ledd annet punktum bokstav e) også regnes som giver, jf. 

§ 2 sjette ledd annet punktum. 

Det er imidlertid viktig å påpeke at gaver fra aksjeselskap er undergitt restriksjoner i 

selskapslovgivningen.  

                                                 

20
 Zimmer, 2005, s. 296 og 299 

21
 Harboe, 2000, s. 91 

22
 Zimmer og BA-HR advokatfirma, 2006, s. 679 
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3 Arveavgift ved arv – og gaveoverføring av ikke-børsnoterte aksjer  

3.1 Aal. § 11A 

Arveavgiftsloven, lov av 19. juni 1964 nr. 14, § 11A lyder slik, etter endringer sist av 21. 

desember 2001 lov nr. 102: 

”Verdien av ikke-børsnoterte aksjer settes til 30 pst. av aksjenes forholdsmessige andel av 

aksjeselskapets samlede skattemessige formuesverdi slik denne fastsettes etter skatteloven § 

4-12 tredje og femte ledd. Andeler i ansvarlige selskap og kommandittselskap verdsettes på 

tilsvarende måte. Ikke-børsnoterte aksjer i utenlandske selskaper verdsettes til 30 pst. av 

aksjenes antatte omsetningsverdi, eller til 30 pst. av aksjenes forholdsmessige andel av 

aksjeselskapets samlede skattemessige formuesverdi slik denne fastsettes etter skatteloven § 

4-12 fjerde og femte ledd når den avgiftspliktige krever dette. 

Den avgiftspliktige kan likevel velge at verdien settes til aksjens eller andelens 

forholdsmessige andel av selskapets samlede skattemessig formuesverdi. 

Verdsettelsestidspunktet etter denne paragraf er 1. januar i det år rådigheten erverves”. 

 

 

3.2 Forhistorie 

Aal. § 11A ble vedtatt ved lov av 10. april 1992 nr. 35, og den ble gjort gjeldende fra og 

med 1. januar 1992.    

Paragraf 11A ble til ved forslag fra Finanskomiteen i Innst.O.nr.47 (1991-1992) i 

forbindelse med skattereformen av 1992.  Bestemmelsen har derfor ingen forarbeider i 

vanlig forstand, og de som finnes må kunne kalles knappe.  

I Innst.O.nr.47 tar Finanskomiteen stilling til Finansdepartementets forslag i Ot.prp.nr.16 

(1991-1992) om en generell innføring av kontinuitet ved arv – og gaveoverdragelser. I 

forbindelse med innføringen av kontinuitet foreslår departementet at det må skje en 
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tilpassing av verdsettingsprinsippene i arveavgiftsloven og skatteloven
23

. Komiteens flertall 

gikk imidlertid inn for å videreføre prinsippet om diskontinuitet ved arvefall og 

generasjonsskifte, men ville likevel at verdsettelsesreglene i de to lovene skulle samordnes. 

Etter å ha forkastet departementets forslag om å legge omsetningsverdien minus latent skatt 

til grunn som arveavgiftsgrunnlag, foreslår komiteen  ”at arveavgiftsverdsettelsen for ikke-

børsnoterte aksjer skjer til aksjenes formuesverdi fastsatt etter selskapsskatteloven § 2-2 

nr. 2 første punktum. Dette vil være den eneste skattemessige verdi som er lik for alle 

aksjonærene i et selskap, og som ikke vil medføre en høyere verdsettelse av 

arveavgiftsgrunnlaget enn dagens regler”
24

.  

 

Noen videre forklaring på lovforslaget gis ikke. Å finne frem til bestemmelsens mening og 

formål kan derfor bli problematisk. Man kan imidlertid forsøke å finne en viss mening ved 

å tolke Finanskomiteens enkelte medlemmers uttalelser.  

Medlemmene fra Høyre og Fremskrittspartiet, som tilhører komiteens flertall, legger i sine 

bemerkninger vekt på det at en økning i arveavgiftsverdsettelsen i forhold til dagens regler 

skal unngås, og viser til at departementets forslag vil medføre nettopp dette. Medlemmene 

viser også til at arveavgiftsgrunnlaget for ikke-børsnoterte aksjer i alminnelighet har blitt 

beregnet etter formuesverdsettelsesreglene for aksjer også frem til dette tidspunkt
25

. Videre 

pekes det på at det å ta et utgangspunkt i omsetningsverdien vil både øke 

verdsettelsesgrunnlaget og ha tilfeldige konsekvenser. Siden ikke-børsnoterte aksjer sjelden 

er særlig likvide, vil det etter disse medlemmenes mening bli svært vanskelig å finne frem 

til en realistisk omsetningsverdi i det enkelte tilfelle
26

.  

Siden disse medlemmene utgjør en vesentlig del av komiteens flertall som ga lovforslaget 

til en ny aal. § 11A, kan disse hensynene utgjøre en del av bestemmelsens formål. 

 

                                                 

23
 Innst.O.nr.47 (1991-1992), pkt. 2.5 

24
 Som note 23 

25
 Som note 23 

26
 Som note 23 
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Ser man innstillingens kapittel om arv og gaveoverføring i sammenheng, vil man se at 

hensynet til små og mellomstore familieeide bedrifter har stått i fokus. Hovedgrunnen til at 

komiteens flertall ikke gikk inn for å innføre kontinuitet var den økonomiske belastningen 

dette vil medføre for de mindre virksomheter. Den generelle økonomiske situasjonen på 

den tiden ville medføre at de fleste mindre næringsvirksomheter måtte tappe midler til 

finansiering av arveavgiften dersom kontinuitet skulle innføres samtidig som 

arveavgiftsgrunnlaget skulle beregnes av den antatte omsetningsverdi minus latent skatt, 

slik departementets forslag gikk ut på
27

. Dertil kommer at uttakene fra selskapet for å 

finansiere arveavgiften også ville blitt skattepliktige.  

Medlemmene fra Høyre og Fremskrittspartiet, som nevnt en vesentlig del av komiteens 

flertall, legger videre vekt på ”at arv – og gavemottaker fortsatt må kunne overta 

virksomhet og videreføre denne med fulle verdier på aktiva uavhengig av tidligere eiers 

disposisjoner”
28

. Medlemmene peker også på ”at en stor del av de små og mellomstore 

bedrifter er familieeide. Mange av disse er også av vital betydning for mange 

distriktsarbeidsplasser. En videreføring av bedriften til neste generasjon kan i mange 

tilfeller være avhengig av at bedriften ikke tappes for midler.  

Problemstillingene rundt generasjonsskifte må ikke gjøres så vanskelig at neste generasjon 

ikke ser seg i stand til å overta og at det derfor er fare for at virksomheten blir solgt og 

flyttet eller i verste fall lagt ned”
29

.  

 

Av disse uttalelsene fra medlemmene av Finanskomiteens flertall, kan det utledes at et 

hovedhensyn var å lette generasjonsskifter i små og mellomstore bedrifter. Dette var strengt 

tatt hovedgrunnen til at de ikke ville gå inn for å innføre et generelt kontinuitetsprinsipp, 

men må også antas å være hovedgrunnen til at de foreslo den fordelaktige 

verdsettelsesregelen for ikke-børsnoterte aksjer i form av § 11A. Dette baseres på at det var 

enighet om å samordne verdsettelsesreglene for arveavgift og inntektsskatt, og at 

arveavgiftsverdsettelsen i hvert fall ikke måtte forhøyes i forhold til datidens regler. At 

                                                 

27
 Innst.O.nr.47 (1991-1992), pkt. 2.1 under ”komiteens merknader” 

28
 Som note 27 

29
 Som note 27 
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hovedhensynet bak den nye § 11A var å hjelpe små og mellomstore bedrifter, støttes også 

av juridisk teori
30

. 

 

Aal. § 11A ble endret ved lov av 8. januar 1993 nr. 19. Bestemmelsen fikk da et nytt annet 

ledd der andeler i ansvarlige selskaper og kommandittselskaper ble likestilt med ikke-

børsnoterte aksjer ved verdsettelsen i forbindelse med beregning av arveavgift.   

 

Aal. § 11A ble på ny endret ved endringslov 5. desember 1997 nr. 91 med virkning for 

rådighetserverv i 1998 eller senere. Selskapsskatteloven § 2-2 hadde blitt endret slik at 

satsen for formuesligningen nå hadde økt fra 30% til 65%. Bakgrunnen for lovendringen i § 

11A var at endringen i satsen for formuesverdsettelsen ikke skulle medføre noen 

realitetsendring for beregningen av arveavgift
31

. Avgiftsrabatten på 70% for ikke-

børsnoterte aksjer ble altså beholdt, og ordlyden i § 11A ble derfor endret.  

 

Bestemmelsen ble sist endret ved endringslov 21. desember 2001 nr. 102. Ikke-børsnoterte 

aksjer i utenlandske selskap ble her mer likestilt med norske ikke-børsnoterte aksjer ved at 

disse skal verdsettes til 30% av aksjenes antatte omsetningsverdi. Senere kom det også til 

en endring som medfører at arving/gavemottaker heller kan kreve å få de utenlandske ikke-

børsnoterte aksjene verdsatt til ”30% av aksjenes forholdsmessige andel av aksjeselskapets 

samlede skattemessige formuesverdi slik denne fastsettes etter skatteloven § 4-12 fjerde og 

femte ledd..”, jf. § 11A første ledd tredje punktum. 

 

 

3.3 Innhold og anvendelsesområde 

Gruppen av ikke-børsnoterte aksjer går over et relativt vidt spekter, og kan utgjøre andeler 

av små selskap der kontrollen ligger hos et lite antall aksjonærer eller andeler av større 

selskap der det ikke finnes en bestemt aksjonærgruppe som innehar kontrollen over 

                                                 

30
 Gjems Onstad, 2003, s. 1277, og  Zimmer og BA-HR advokatfirma, 2006, s. 683 

31
 Ot.prp.nr.1 (1997-1998), pkt.6.3 
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selskapet
32

. Et typisk trekk er at aksjene svært sjeldent er gjenstand for omsetning. Det at 

aksjene ofte ikke har en konstaterbar omsetningsverdi, gjør verdsettelsesprosessen 

vanskelig. Paragraf 11A knytter derfor verdsettelsen av ikke-børsnoterte aksjer til 

formuesverdien ved ligningsberegningen, og ikke omsetningsverdien slik hovedregelen er 

ellers. 

 

Aal. § 11A har likevel gitt opphav til en del fortolkningsproblemer. Dels skyldes dette de 

knappe forarbeider fra Finanskomiteens side, dels at lovgiverne nok ikke hadde tenkt 

tilstrekkelig over hvilke tolkingsspørsmål som kunne oppstå.  

En del tvilsspørsmål har imidlertid blitt avklart gjennom flere lovendringer og til dels 

rettspraksis. En del av fortolkningsproblemene har også blitt behandlet av 

Finansdepartementet i Rundskriv R-9/1992 og Rundskriv R-3/1995. Likevel etterlater 

bestemmelsen seg fremdeles visse tolkingsspørsmål. Både avklarte og uavklarte 

tolkingsspørsmål vil behandles i det følgende. 

 

3.3.1 Norske ikke-børsnoterte aksjer 

Norske ikke-børsnoterte aksjer skal ifølge aal. § 11A verdsettes til 30% av aksjenes 

forholdsmessige andel av selskapets skattemessige formuesverdi. Bestemmelsen utgjør en 

viktig særregel som gjelder både ved arv - og gaveoverføring
33

. 

 

3.3.1.1 Hva menes med ikke-børsnoterte aksjer? 

Med aksjer må det her forstås eierandeler i selskap som reguleres av aksjeloven, dvs 

eierandel av ethvert selskap ”hvor ikke noen av deltakerne har personlig ansvar for 

selskapets forpliktelser, udelt eller for deler som til sammen utgjør selskapets samlede 

forpliktelser..”, jf. asl. § 1-1 annet ledd. 

                                                 

32
 Harboe, 2000, s. 173 

33
 Zimmer og BA-HR advokatfirma, 2006, s. 683 
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For det annet kreves det for verdsettelse etter § 11 A at aksjene ikke skal være børsnoterte. 

Etter Finansdepartementets fortolkning vil det vil si at aksjer notert på Oslo børs, herunder 

SMB-listen, og tilsvarende utenlandske børser ikke skal verdsettes etter denne 

bestemmelsen. Slike aksjer følger den generelle hovedregelen der omsetningsverdien er 

avgjørende. Imidlertid skal aksjer som er notert på OTC-listen, TDN-listen eller andre lister 

og tilsvarende lister i utlandet, ikke anses som børsnoterte
34

. 

 

3.3.1.2 Skattemessig formuesverdi 

Paragraf 11A knytter verdifastsettelsen av arveavgiftsgrunnlaget til skattemessig 

formuesverdi. Dette betyr at verdifastsettelsen må følge de reglene for formuesverdi som er 

nedfelt i skattelovens kapittel 4 og Forskrift til utfylling og gjennomføring m.v. av 

skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14 (skatteforskriften) § 4-12. Ligningsverdiene beregnet 

etter disse reglene er ofte relativt lave, og reglene medfører derfor at det oftest blir en stor 

forskjell mellom skattemessig formuesverdi og ”reell” omsetningsverdi. Dette gjør at § 

11A blir en svært gunstig verdsettelsesregel og klart gjenstand for skatteplanlegging, se 

nærmere om dette under kap. 3.3.2.  

 

Et ikke-børsnotert selskaps skattemessige formuesverdi beregnes etter reglene i 

Skatteforskriften § 4-12. Her gjøres det klart at selskapets skattemessige formuesverdi 

settes til den samlede nettoformue 1.januar i året forut for ligningsåret. Det er skattelovens 

regler om fastsettelse av bruttoinntekt og gjeld som skal legges til grunn for beregningen
35

. 

Den selskapsformuen som er fastsatt blir så fordelt på aksjene i forhold til deres pålydende 

på verdsettelsestidspunktet
36

. På denne måten finner man aksjen forholdsmessige andel av 

selskapets skattemessige formuesverdi. 

 

                                                 

34
 Skattedirektoratets håndbok i arveavgift, 2005, kap: Verdsettelse av aksjer, s. 3 

35
 Skatteforskriften, § 4-12-2 

36
 Skatteforskriften, § 4-12-4 
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Dersom aksjeselskapet er stiftet først i det år overføringen skjer, er det ikke mulig å regne 

ut den skattemessige formuesverdi. § 11A gir ikke svar på hvordan dette skal løses, og 

forarbeidene sier heller ingen ting om en slik situasjon. Skattedirektoratet hevder imidlertid 

at man ved arveavgiftsverdsettelsen av aksjene i slike tilfeller må ta utgangspunkt i 

aksjenes pålydende, dvs aksjenes andel av aksjekapitalen. Aksjene i et nystiftet 

aksjeselskap skal da i utgangspunktet verdsettes til 30% eller 100% av aksjenes 

pålydende
37

, jf. sktl. § 4-13 første ledd.  

 

Det kan også oppstå den situasjon at det ved stiftelsen av aksjeselskapet er innbetalt 

overkurs i tillegg til aksjenes pålydende, jf.asl. § 3-2. Ifølge sktl. § 4-13 første ledd skal det 

ved den skatterettslige verdsettelsen tas hensyn til overkursen i tillegg til aksjenes 

pålydende. Aal. § 11A viser imidlertid ikke til denne bestemmelsen. Det er imidlertid uttalt 

i forarbeidene til endringsloven til den tidligere selskapsskatteloven § 2-2 at regelen også 

må få anvendelse for arveavgiftsverdsettelsen
38

. Regelen blir derfor at når et nystiftet 

selskap hvor det er innbetalt overkurs overføres ved arv eller gave, skal aksjene verdsettes 

til 30% eller 100% av aksjenes pålydende og overkurs.  

 

Det kan være verdt å peke på at aal. § 11A ikke viser til sktl. § 4-13, til tross for at det fra 

lovgivers side er meningen at bestemmelsen også skal gjelde her.  

 

På grunn av de gunstige verdsettelsesreglene for ikke-børsnoterte aksjer, skjer det ikke så 

rent sjeldent at foretaksformen endres. Imidlertid kan man i slike tilfeller regne ut den 

skattemessige formuesverdi selv om aksjeselskapet er nystiftet. Virksomheten har jo 

vedvart, kun i en annen form. Ved omdannelse fra personlig virksomhet til ikke-børsnotert 

aksjeselskap, skal aksjene derfor verdsettes til 30% eller 100% av den skattemessige 

formuesverdi på omdannelsestidspunktet
39

.  

 

                                                 

37
 Skattedirektoratets håndbok i arveavgift, 2005, Verdsettelse av aksjer, kap.4.2 

38
 Som note 37 

39
 Som note 37  
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3.3.1.3 Valgrett 

I aal. § 11A annet ledd er det innført en valgrett for den avgiftspliktige. Valgretten ble 

vedtatt ved lov 8. januar 1993 nr. 19. Ordningen går ut på at den avgiftspliktige kan velge 

om han vil at aksjene skal verdsettes til enten 30% eller 100% av den forholdsmessige 

andelen av selskapets skattemessige formuesverdi. Regelen har sammenheng med den 

samordning mellom arveavgiftsgrunnlag og skattemessig inngangsverdi hos 

arving/gavemottaker som utløses av sktl. § 9-7 (se nærmere om denne bestemmelsen 

nedenfor under kap.5). Å velge verdsettelse til 100% av skattemessig formuesverdi er 

oftest ikke arveavgiftsmessig mest lønnsomt. Men regelen gir arving/gavemottaker en 

mulighet til planlegge mer langsiktig, og oppnå en høyere inngangsverdi på aksjene. Dette 

kan være gunstig dersom arving/gavemottaker ønsker å selge aksjene kort tid etter at han 

har mottatt dem. Med en høyere inngangsverdi vil han komme bedre ut ved 

gevinstbeskatningen. Å sette arveavgiftsgrunnlaget til aksjenes skattemessige formuesverdi 

vil være gunstig dersom arveavgiftssatsen på differansen mellom 30% og 100%  av verdien 

er lavere enn 28%, som er den skattesats som benyttes ved gevinstbeskatningen
40

.  

Å velge 100% av skattemessig formuesverdi kan også lønne seg dersom arvelater/giver 

holder seg innenfor den arveavgiftsmessige fribeløpsgrensen på 250 000 kroner. Da 

foreligger avgiftsfrihet samtidig som han oppnår en høyere inngangsverdi på aksjene.  

 

Det kan bemerkes at selv med verdsettelse til 100% av skattemessig formuesverdi, kan det 

likevel oppstå en betydelig skattepliktig gevinst for arving/gavemottaker. Dette kommer av 

at også 100% av skattemessig formuesverdi ofte er vesentlig lavere enn 

omsetningsverdien
41

. Det er likevel ikke adgang til å velge en verdsettelsessats høyere enn 

dette, det kommer klart frem av lovens ordlyd.  

Det er heller ikke adgang til å velge en prosentsats mellom 30% og 100%. Også dette kan 

klart utledes av lovens ordlyd, men fremgår også av Finansdepartementets Rundskriv R-

13/95. Den avgiftspliktige må ta et enten – eller valg. Lovens ordlyd åpner ikke for 

                                                 

40
 Hellevik og Tank, 1998, s. 138 - 139 

41
 Zimmer og BA-HR advokatfirma, 2006, s. 686 
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mellomløsninger, og bestemmelsen må derfor anses for uttømmende når det gjelder å 

regulere arveavgiftsverdsettelsen av ikke-børsnoterte aksjer.  

 

Det kan imidlertid stilles spørsmål om hva konsekvensene vil bli dersom 100% av 

skattemessig formuesverdi utgjør en verdi som er høyere enn omsetningsverdien. Denne 

problemstillingen dukker nok ikke ofte opp i praksis, særlig ikke for minoritetsposter i 

private ikke-børsnoterte selskap. Her er omsetningsverdien svært usikker og vanskelig å 

bringe på det rene siden aksjene svært sjelden realiseres. Dette skyldes til dels at aksjene 

oftest skifter eier gjennom generasjonsskifter, og til dels at det er få som vil kjøpe slike 

typer aksjeposter. Problemstillingen kan likevel gis en kort omtale. 

 

Tar man loven på ordet, må det være klart at den avgiftspliktige for 

arveavgiftsverdsettelsens del kan velge den høyeste verdien. Denne utgjør jo 100% av 

aksjenes forholdsmessige andel av selskapets skattemessige formuesverdi, jf. § 11A annet 

ledd. Men om denne verdien også kan legges til grunn som den skattemessige 

inngangsverdi på aksjen, jf. sktl. § 9-7, er en annen sak. Sktl. § 9-7 gjør det klart at den 

skattemessige inngangsverdi ikke kan settes høyere enn den verdi som er lagt til grunn i 

arveavgiftsberegningen. Bestemmelsen setter her kun en maksimumsgrense, og det er 

ingen ting i veien for at inngangsverdien kan settes lavere enn arveavgiftsgrunnlaget. 

Spørsmålet om hva den skattemessige inngangsverdien skal settes til i slike tilfeller, vil 

imidlertid ikke lenger oppstå etter innføringen av kontinuitetsprinsippet. Siden 

arving/gavemottaker skal overta arvelaters/givers inngangsverdi, får man ikke lenger noen 

referanse til aksjens reelle verdi. Det avgjørende blir nå hvilken verdi arvelaters/givers 

inngangsverdi utgjorde, og at arvingens/gavemottakerens inngangsverdi ikke kan settes 

høyere enn 30% eller 100% av den skattemessige formuesverdien.  

 

En annen problemstilling som ofte oppstår, er den hvor det er flere arvinger inne i bildet. 

Det må være klart at det er de arvinger som skal overta aksjene som skal ta valget mellom 

30% eller den fulle formuesverdi. Spørsmålet blir imidlertid om arvingene hver for seg kan 

kreve 30% eller 100% av den skattemessige formuesverdi, eller om de samlet må velge den 
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ene eller den andre prosentandel. Lovens ordlyd, jf. ”den avgiftspliktige kan likevel 

velge..”, tilsier at hver arving/gavemottaker kan selv velge om han vil at aksjene skal 

verdsettes til 30% eller 100% av den skattemessige formuesverdien. Den enkelte arvings 

valg skal da ikke ha noen konsekvenser for de andre arvingers arveavgiftsgrunnlag. Denne 

tolkingen synes også å bli støttet av Finansdepartementet
42

.  

 

Dersom det arves eller mottas aksjer i flere selskaper, tilsier de beste grunner at valget 

mellom de to prosentsatser kan utøves for hvert selskap. Siden det dreier seg om 

forskjellige selskap, kan arving/gavemottaker ha forskjellige behov og planer om 

realisasjon av aksjene. Det er heller ingen praktiske hindre som skulle tale mot en slik 

løsning. Løsningen støttes også i juridisk teori
43

, mens lovteksten ikke uttrykkelig regulerer 

denne situasjonen.  

Om arving/gavemottaker kan velge mellom 30% eller 100% av formuesverdien for de 

enkelte av aksjene i de enkelte selskap, er ikke like opplagt. Denne ordning kan være 

ønskelig for eksempel dersom arving/gavemottaker har planer om å selge noen av aksjene i 

et av selskapene i nærmeste fremtid og beholde de resterende. Lovteksten i § 11A første 

ledd, jf. ”Verdien av ikke-børsnoterte aksjer settes til…”, tilsier at valget må gjøres med 

virkning for hele aksjeposten og ikke for enkelte aksjer. Ordlyden i annet ledd nevner kun 

”aksjen”, men dette kan ikke være et avgjørende moment. Det kan også tenkes at det vil 

være praktisk vanskelig å gjennomføre ordningen kun for de enkelte aksjer.  

På den annen side medfører innføringen av kontinuitetsprinsippet som nevnt at 

arving/gavemottaker overtar arvelaters/givers inngangsverdier. Situasjonen kan da bli den 

at arvelater/giver har kjøpt aksjer i ett og samme selskap til ulik tid. Da kan det hende at 

arving/gavemottaker overtar ulike inngangsverdier på forskjellige aksjer i samme selskap. 

Dette må kunne være et moment for at arving/gavemottaker skal kunne få velge mellom 

verdsettelse til 30% eller 100% også for de enkelte aksjer. 
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3.3.1.4 Medarvinger 

Det er svært vanlig at en arvelater etterlater seg både flere arvinger og flere 

formuesobjekter. Situasjonen er ofte den at én arving får aksjene, én arving hytta og en 

annen arving kontanter. Et generasjonsskifte innebærer altså som oftest overføring av 

formuesobjekter som skal verdsettes etter forskjellige regler. Situasjonen for øyet er den 

hvor én arving får seg overført ikke-børsnoterte aksjer og hvor en eller flere andre arvinger 

får seg overført formuesobjekter som skal verdsettes etter hovedregelen om 

omsetningsverdi i aal. § 11. Spørsmålet blir her om hvem av arvingene som skal nyte godt 

av den avgiftsfordel som § 11A medfører
44

. Skal kun den arving som får aksjene utlagt få 

adgang til å benytte verdsettelsesregelen eller skal avgiftsfordelen fordeles forholdsmessig 

på alle arvingene?  

 

Verken § 11A eller forarbeidene gir et klart svar på problemstillingen. Aal. § 6 gjør det 

imidlertid klart at arveavgiftsgrunnlaget skal ”fastsettes til det som vil falle på den enkelte 

avgiftspliktige ved at alle boets midler fordeles etter lov og testament”. Bestemmelsens 

ordlyd kan her tale for at det er kun den arving som får seg utlagt aksjene som skal få nyte 

godt av avgiftsfordelen i § 11A. Finansdepartementet har også lagt denne forståelse til 

grunn i brev til Skattedirektoratet av 1. desember 1998. Uttalelsene i brevet ga imidlertid 

uttrykk for en endring i forståelsen av reglene, idet departementet tidligere, i Rundskriv R-

13/95, hadde gått inn for den motsatte løsning. Det ble i brevet gjort klart at de som på 

grunnlag av den tidligere forståelse av reglene hadde fått et lavere arveavgiftsgrunnlag, 

ikke skulle få dette omgjort til skade, og at de som hadde fått et for høyt avgiftsgrunnlag 

kunne søke om omgjøring
45

.  

 

Også rene rimelighetshensyn kan begrunne den forståelse av reglene som 

Finansdepartementet etter hvert kom til. Et eksempel kan belyse dette
46

. Sett at en arvelater 

etterlater seg 200 i kontanter og ikke-børsnoterte aksjer der den skattemessige formuesverdi 
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utgjør 200. Brødrene A og B er enearvinger, der A overtar kontantene og B overtar aksjene. 

Det samlede arveavgiftsgrunnlaget blir her 200 + 60 (30% av skattemessig formuesverdi) = 

260. Etter den tidligere forståelse av reglene ville både A og B svare arveavgift av 260/2 = 

130 hver. B ville da betale arveavgift av et høyere beløp enn det aksjene isolert sett var 

verdsatt til.  

 

3.3.1.5 Verdsettelsestidspunktet 

Aal. § 11A tredje ledd slår fast at verdsettelsestidspunktet for ikke-børsnoterte aksjer er 1. 

januar det året rådigheten over arven eller gaven erverves.  

Dette prinsippet ble inntatt i loven ved en lovendring i 2001 med virkning fra 1. januar 

2002, da de tidligere reglene om verdsettelsen ble ansett for å medføre en tidsforskyvning 

som ga uheldige løsninger for arveavgiftsberegningen
47

. Tidligere rett gikk ut på at 

formuesverdsettelsestidspunktet var avgjørende. Formuesverdien fastsettes pr. 1. januar 

året forut for ervervsåret, sktl. § 4-12 annet ledd, jf. § 4-1 første ledd.  

 

Hvordan verdsettelsestidspunktet tidligere skulle fastsettes ble avklart i Rt. 2002 s. 1322 

(Hegnar). Paragraf 11A henviste tidligere kun til den dagjeldende selskapsskatteloven § 2-2 

nr.2  om fastsettelse skattemessig formuesverdi for ikke-børsnoterte aksjer, som gjorde det 

klart at verdsettelsen skulle skje 1. januar forut for ligningsåret. Paragraf 11A nevnte ingen 

ting om verdsettelsestidspunktet og det ble heller ikke tatt nærmere stilling til 

verdsettelsestidspunktet i forarbeidene.  

I denne saken var spørsmålet om det var kun verdsettelsesgrunnlaget som skulle tilsvare 

selskapsskattelovens § 2-2 nr.2, eller om også tidspunktet for verdsettelse skulle tilsvare 

denne bestemmelsen. 

 

Faktum gikk kort sagt at på at Hegnar hadde overført ikke-børsnoterte aksjer til sine to barn 

ved gavebrev den 19. desember 1997. Skattefogden verdsatte aksjene til verdien pr. 1. 

januar 1997, mens de avgiftspliktige hevdet at aksjene måtte verdsettes etter verdien pr. 1. 
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januar 1996. Aksjene hadde i løpet av 1996 økt sterkt i verdi, og dersom de ble verdsatt på 

grunnlag av verdien pr. 1. januar 1997, ville arveavgiften utgjøre mer enn 1,9 millioner 

kroner mer enn dersom de hadde blitt verdsatt pr. 1. januar 1996.  

Paragraf 11A hadde på tidspunktet for denne avgjørelsen blitt endret ved at tredje ledd 

gjorde det klart at det er 1. januar i ervervsåret som er avgjørende. Endringen kom på 

grunnlag av byrettsavgjørelsen i denne saken, der staten ikke hadde vunnet frem. Men 

spørsmålet hadde altså fortsatt relevans.  Den tidligere bestemmelsen gjaldt jo da den 

aktuelle gaveoverføring ble foretatt, og forståelsen av de tidligere reglene måtte derfor 

fastslås. 

 

En enstemmig Høyesterett ga de avgiftspliktige medhold. Det ble lagt avgjørende vekt på 

lovens ordlyd, som etter Høyesteretts mening ga uttrykk for en fullstendig henvisning til 

selskapsskatteloven § 2-2 nr. 2, både for verdsettelsesgrunnlaget og verdsettelsestidspunkt. 

Andre momenter som talte i motsatt retning, så som Rundskriv R-9/92 og noen av 

forarbeidene til endringene som senere ble gjort i § 11A, kunne ikke rokke ved 

Høyesteretts oppfatning av ordlyden. Det ble dermed gjort klart hva  forståelsen av regelen 

var frem til den ble endret i 2001. Ved rådighetserverv frem til senest den 31. desember 

2001 skal derfor denne forståelsen av regelen legges til grunn
48

. Dersom det finnes 

avgiftspliktige fra før 31. desember 2001 som ut fra Høyesteretts fortolkning av de eldre 

bestemmelser i denne saken kunne ha fått lavere arveavgift, plikter avgiftsmyndighetene 

etter aal. § 34 å omgjøre vedtak dersom de avgiftspliktige krever dette
49

.  

 

 

Gjeldende rett går altså ut på at ikke-børsnoterte aksjer skal verdsettes pr. 1. januar i det år 

rådigheten erverves. Et problem som her kan oppstå, er når rådighetservervet skjer kort tid 

etter årsskiftet. Da vil nemlig aksjenes skattemessige formuesverdi ikke være fastlagt. I 

Rundskriv R-9/92 antar Finansdepartementet at dette ikke vil være et særlig praktisk 

problem, idet avgiftsmyndighetene ofte ikke vil ha rukket å behandle en sak ferdig før den 
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tid er kommet da de skattemessige formuesverdiene kan innhentes. For de tilfeller at dette 

problemet likevel vil oppstå, forutsetter departementet at avgiftsmyndighetene kan benytte 

aksjeselskapenes oppgaver over beregnet verdi av aksjene, med forbehold om at disse 

verdiene blir godkjent av ligningsmyndighetene
50

.  

 

Siden verdsettelsestidspunktet for ikke-børsnoterte aksjer er 1. januar i det år rådigheten 

erverves, skal det som hovedregel ikke tas hensyn til verdiendringer fra 1. januar og frem 

til rådighetservervet
51

. Normalt vil dette ikke influere avgiftsverdsettelsen, men det må 

likevel gjøres noen modifikasjoner for et par problemstillinger som kan dukke opp i slike 

tilfeller. 

 

I rundskrivet fra 1992 gir Finansdepartementet uttrykk for at utgangspunktet må 

modifiseres for det første der selskapsformuen er vesentlig forringet i tiden mellom 1. 

januar og tiden for rådighetservervet. Her kan den avgiftspliktige søke om nedsettelse i 

arveavgiftsgrunnlaget, forutsatt at forringelsen av selskapsformuen ikke skyldes den 

avgiftspliktiges egne disposisjoner
52

.  

Det må i denne forbindelse påpekes at det foruten for denne korte kommentaren i 

Finansdepartementets rundskriv, ikke finnes noen klar hjemmel for nedsettelse av 

arveavgiftsgrunnlaget. Loven gir ingen anvisning på en slik rett for den avgiftspliktige. I 

tillegg kan det stilles spørsmål om rettigheten Finansdepartementet oppstiller burde sondre 

mellom hvor den avgiftspliktige er en arving og hvor det dreier seg om en gavemottaker. 

Dersom aksjene overføres som gave, må det kunne hevdes at både giver og mottaker har 

hatt tid og anledning til å planlegge når og på hvilken måte aksjene skal overføres. Retten 

til å kreve nedsatt arveavgiftsgrunnlag ved verdiforringelse synes da å ikke gjøre seg særlig 

sterkt gjeldende. Har man derimot å gjøre med en arveoverføring, kan tingene stille seg 

annerledes. Man kan aldri vite når noen dør, og særlig der arvelater lider en brå død kan 

hensynet til arvingen tilsi en rett til nedsettelse av arveavgiftsgrunnlaget dersom aksjene 
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har sunket vesentlig i verdi i tidsrommet mellom 1. januar og rådighetservervet. Det virker 

imidlertid ikke som om departementet har tatt stilling til dette spørsmålet. 

 

Er situasjonen den motsatte, altså at verdien på aksjene har steget, er utgangspunktet at 

dette ikke skal tas hensyn til av avgiftsmyndighetene. Men der dette er forårsaket av den 

avgiftspliktige selv, må situasjonen ifølge rundskrivet vurderes nærmere med tanke på 

gjennomskjæring. Slik regelen er utformet, kan slik ”feting” av selskapet være et fristende 

alternativ for å unngå arveavgift. Se nærmere om dette nedenfor under kap. 3.3.2.3. 

 

3.3.2 Virkninger av aal. § 11A 

Som hittil beskrevet, utgjør aal. § 11A en svært gunstig verdsettelsesregel for ikke-

børsnoterte aksjer. Om dette i det hele er positivt eller negativt, er det nok delte meninger 

om, alt etter på hvilket ståsted man befinner seg. Uansett må det kunne hevdes at 

bestemmelsen medfører virkninger som nok rekker lengre enn det lovgiver i 

utgangspunktet hadde tenkt seg. Som nevnt ovenfor i kap. 3.2, var lovgivers formål med § 

11A å gjøre det lettere for små og mellomstore bedrifter å gjennomføre et generasjonsskifte 

uten at bedriften ble tappet for midler. Bestemmelsen leverer nok det den lover, men det 

hevdes at den også gjør mer enn dette. Den gunstige verdsettelsen for ikke-børsnoterte 

aksjer åpner for betydelige tilpasningsmuligheter, og dette til fordel for flere enn de som i 

utgangspunktet skulle nyte godt av bestemmelsen. Nedenfor skal noen av de mest sentrale 

konsekvenser av aal. § 11A drøftes.  

 

3.3.2.1 Forskjellen til reell omsetningsverdi blir stor 

Den mest åpenbare konsekvens av verdsettelsesregelen i aal. § 11A er at det ofte blir en 

betydelig forskjell mellom den verdi som legges til grunn ved arveavgiftsberegningen og 

den ”reelle” omsetningsverdien
53

. Bakgrunnen for dette er som beskrevet ovenfor at den 
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skattemessige formuesverdien i utgangspunktet er lavere enn omsetningsverdien. De lave 

ligningsverdiene på f eks fast eiendom vil kunne slå meget gunstig ut her. 

 

En annen årsak til at forskjellen til ”reell” omsetningsverdi blir betydelig, er at det ved 

fastsettelsen av skattemessig formuesverdi skal unntas en del typer eiendeler. Mest praktisk 

for aksjeselskap er sktl. § 4-2 første ledd bokstav f). Ifølge denne bestemmelsen skal 

forretningsverdi, såkalt goodwill, unntas ved fastsettelsen av skattepliktig formue. 

Goodwill kan utgjøre en viss del av et selskaps verdier, og børsnoterte aksjer vil normalt 

reflektere også denne verdien
54

. Grunnlaget det skal beregnes skattemessig formuesverdi av 

kan derfor i noen tilfeller bli ytterlige mindre. Dertil kommer at arveavgiftsgrunnlaget kan 

reduseres med 70% av dette igjen. Da sier det seg selv at verdsettelsesregelen for ikke-

børsnoterte aksjer kan bli svært gunstig.  

 

En annen sak er at den ”reelle” omsetningsverdien for ikke-børsnoterte aksjer kan være 

vanskelig å komme frem til. Dette har sammenheng med at det er et typisk trekk for slike 

aksjer at de er i svært liten grad gjenstand for omsetning. Ofte utgjør aksjene andeler av 

familieeide bedrifter, der aksjene kun skifter eier gjennom generasjonsskifter. En annen 

grunn er at det i slike familieselskaper ofte er tilfelle at en majoritetsaksjonær kontrollerer 

både stemmerett og utbytteutdelinger. I slike situasjoner vil det nok derfor være få som 

ønsker å kjøpe aksjer når det ikke kan oppnås noen kontroll i selskapet. Dessuten kan det 

hende at selskapet i tillegg har vedtektsfestet omsetningsbegrensninger
55

. Ikke-børsnoterte 

aksjers små omsetningsmuligheter og dermed vanskeligheten med å komme frem til 

realistiske omsetningsverdier, er også nevnt i forarbeidene som en av grunnene for 

vedtagelsen av bestemmelsen
56

. 
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3.3.2.2 Tilpasninger 

Regelen i aal. § 11A åpner for betydelige tilpasningsmuligheter. I praksis virker det som en 

svært vanlig måte å tilpasse seg reglene på er å eie børsnoterte aksjer gjennom et ikke-

børsnotert selskap. Dermed er man i hvert fall sikret en reduksjon på 70% i forhold til 

omsetningsverdien
57

. Det hevdes at det å benytte ikke-børsnoterte selskap som mellomledd 

er en vanlig måte å konstruere eierskap på når familieeide selskap skal børsnoteres
58

. På 

denne måten reduseres de negative effekter ved at børsnoterte selskaper ikke gir noen 

arveavgiftsbesparelse. Etter innføringen av fritaksmetoden ved 2004-skattereformen, vil 

dessuten både aksjeutbytte og aksjegevinst være skattefritt når det er et selskap som er 

aksjonær, jf. sktl. § 2-38. 

 

Det er også klart at dersom et selskap står foran både et generasjonsskifte og børsnotering, 

er det arveavgiftsmessig mest fordelaktig å tilpasse seg slik at generasjonsskiftet 

gjennomføres først
59

. På denne måten oppnås arveavgiftsreduksjonen på 70% samtidig som 

man oppnår ønsket om å organisere virksomheten gjennom et børsnotert aksjeselskap. 

 

Det ovennevnte viser at det er relativt enkelt å tilpasse seg reglene. Om dette er ønskelig 

eller ikke er en annen sak. Når reglene likevel er så klare, må det kunne hevdes at slike 

tilpasninger var noe lovgiverne måtte ta høyde for. Nå er det vel også slik at 

skatteplanlegging ikke er ulovlig, det er det å direkte omgå reglene som kan resultere i 

gjennomskjæring
60

.  

Det kan også nevnes at den gunstige regelen for ikke-børsnoterte aksjer har medført at 

mange har gjennomført generasjonsskifter tidligere enn opprinnelig planlagt i frykt for at 

reglene skal bli endret, f eks ved skifte i den politiske ledelse
61

. 
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Endring av selskapsform er altså et nøkkelord i forbindelse med konsekvensene som følge 

av § 11A. Tar man f eks et enmannsforetak, vil bl. a  den forretningsverdi/goodwill som her 

måtte foreligge inngå i arveavgiftsgrunnlaget. Omdannes enmannsforetaket til et ikke-

børsnotert aksjeselskap før generasjonsskiftet gjennomføres, faller eventuell goodwill 

fullstendig ut av arveavgiftsgrunnlaget i tillegg til at de øvrige av selskapets eiendeler vil få 

redusert sin verdi betraktelig
62

. Mer praktisk er det at de lave ligningsverdiene på fast 

eiendom vil bli lagt til grunn ved verdsettelse etter § 11A. 

 

De fleste verdifulle næringsselskaper vil imidlertid være børsnoterte i dagens samfunn. 

Men det vil likevel være et poeng å påpeke at formuene i næringsbedrifter i dag, som ofte 

består vesentlig av forretningsverdi og selvutviklede immaterielle eiendeler, i prinsippet 

kan være unntatt fra arveavgift dersom de eies av ikke-børsnoterte selskaper
63

, jf. aal. § 

11A, jf. sktl. § 4-2 første ledd bokstav e, f og g. 

 

3.3.2.3 ”Feting” 

I kap. 3.3.1.5 ovenfor ble det gjort klart at hovedregelen er at ikke-børsnoterte aksjer skal 

verdsettes pr. 1 januar i ervervsåret, og at verdiendringer mellom 1. januar og datoen for 

når arvingen/gavemottakeren overtar rådigheten, ikke skal tillegges noen betydning ved 

verdsettelsen av arveavgiftsgrunnlaget. Dette kan imidlertid åpne for selskapet ”fetes” før 

generasjonsskiftet gjennomføres. Dette vil si at selskapet i den nevnte tidsperioden tilføres 

verdier, som det på grunn av reglene for tidspunktet for verdsettelse ikke vil bli beregnet 

arveavgift av. Overfører en far aksjer til sin datter i slutten av desember, vil all tilførsel av 

verdier i tidsrommet fra 1. januar og frem til datoen for overføringen medføre full 

avgiftsfrihet for midlene
64

. Problemstillingen kan også sees i et videre perspektiv: Slik 

”feting” av selskapet kan også ha funnet sted i tidligere år. Siden disse verdiene kun skal 
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verdsettes til 30% av formuesverdien, vil det som nevnt være betydelig mer lønnsomt å 

arve mest mulig gjennom det ikke-børsnoterte selskapet enn direkte fra arvelater/giver
65

. 

 

I Rundskriv R-9/92 har Finansdepartementet gitt anvisning på at slike situasjoner må 

vurderes nærmere av avgiftsmyndighetene med tanke på gjennomskjæring. Departementet 

sier videre at gjennomskjæring kan være aktuelt ”når formuesoverføringen til selskapet 

antas å ha sammenheng med forestående avgiftspliktig rådighetsoverføring av aksjene eller 

andelene i selskapet, og formuesoverføringen ville ha blitt avgiftspliktig ved direkte 

bortgivelser til de nye aksjonærene eller andelshavere”
66

.  

 

Departementet forutsetter at gjennomskjæring kan skje både der feting finner sted i 

overføringsåret og i tidligere år
67

. Det skal imidlertid ikke være tale om at dette smitter 

over til eiendeler som har en naturlig tilknytning til selskapet, det kan altså foretas delvis 

gjennomskjæring: ”Det må legges til grunn at adgangen til 70 prosent avgiftsmessig 

reduksjon i forhold til ligningsverdien for selskapsaktiva ved generasjonsskifte m.v. bare er 

ment for aktiva som har en naturlig funksjon i selskapet. Opphoping av familieformue m.v. 

ut over dette i selskapet kan derfor føre til gjennomskjæring når opphopningen har 

sammenheng med en klar avgiftsbesparelse ved senere overføring av aksjer eller andeler i 

selskapet” 
68

.  

 

For selskaper som er opprettet kun for det formål å spare eller unngå arveavgift, gir 

departementet antydning til at gjennomskjæringen må resultere i at selskapsformen settes 

til side
69

. 
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Det hevdes imidlertid at det i praksis vil være vanskelig å gjennomføre slike 

gjennomskjæringer som Finansdepartementet her gir retningslinjer for
70

. I realiteten vil 

selskapene kunne godtgjøre flere grunner til å eie midler gjennom ikke-børsnoterte aksjer 

enn kun de avgiftsmessige, som f.eks  ønsket om å ikke splitte opp en families eierskap 

over bestemte børsnoterte aksjer på flere hender
71

. For verdifulle selskaper er det her mye 

penger å spare i arveavgift, og dette vil ofte utgjøre betydelig mer enn utgiftene til advokat 

–eller konsulenthjelp
72

. 

 

Det hevdes også at det finnes svært få tilfeller der arveavgiftsmyndighetene ikke har godtatt 

tilførsel av midler til ikke-børsnotert selskap som bedriftsøkonomisk begrunnet, og dermed 

foretatt gjennomskjæring
73

. Det hevdes videre at det innenfor rammen av det som uansett 

ikke kan rammes av gjennomskjæring, likevel er åpenbare rom for å overføre midler til 

selskapet
74

. 

 

Det kan her være på sin plass og gi noen korte bemerkninger angående dommen i Rt. 2006 

s. 1199 (Nagell-Erichsen). Saken gjaldt Skattedirektoratets grunnlag for gjennomskjæring 

av en stor og komplisert overførsel til et ikke-børsnotert selskap som ble foretatt før 

arvelater gikk bort. De avgiftspliktige betegnet overførselen som tilskudd av ny 

egenkapital. I tillegg ble det også av disse anført at det ikke hadde blitt etablert en generell 

gjennomskjæringsregel på arveavgiftens område. 

 

Høyesterett tok aller først et oppgjør med påstanden om at de ulovfestede omgåelsesreglene 

ikke gjelder på arveavgiftens område. Det fastslås at gjennomskjæring kan være aktuelt 

også på arveavgiftens område, selv om det tidligere heller ikke hadde vært noen særlig tvil 
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om dette. Høyesterett viser i tillegg til Finansdepartementets rundskriv fra 1992 som støtte 

for sitt syn
75

.  

Deretter gir Høyesterett Skattedirektoratet medhold i at de aktuelle transaksjoner ikke 

hadde tilstrekkelig egenverdi og ble utført i hovedsak for å spare arveavgift. Det kunne 

dermed foretas gjennomskjæring, og arveavgiften skulle derfor utregnes som om 

transaksjonene ikke hadde funnet sted: ”Låneopptaket og kapitalutvidelsen i Timothy AS 

kan på denne bakgrunn ikke sees å ha noen eller i hvert fall bare helt ubetydelig 

egenvirkning. Arrangementet fremsto som et rent avgiftsarrangement. Når det hele 

gjennomføres etter at Cathrine Nagell-Erichsen har fått avdekket sin dødelige sykdom, må 

arrangementet karakteriseres som illojal tilpasning til unntaksregelen i arveavgiftsloven § 

11A, og jeg finner det klart at det er grunnlag for gjennomskjæring ved fastsettelse av 

arveavgiften”
76

.  

 

Saksforholdet i denne saken er litt for spesielt til at dommen kan gis en bredere vurdering. 

Dommen slår imidlertid om ikke annet fast at omgåelsesbetraktninger også får anvendelse 

på arveavgiftens område. 

 

Det må også gis noen bemerkninger om den såkalte Reitan-saken, som hittil kun har 

resultert i en tingrettsavgjørelse (Oslo Tingrett, 23.02.2007). Saken gjaldt ikke direkte 

”feting” av selskapet, men om gjennomskjæring av transaksjoner generelt. Det ble her 

spørsmål om arveavgift på grunnlag av gave gitt til et nystiftet aksjeselskap, hvor givers 

sønner ble aksjonærer tre dager etterpå. Tingretten tok utgangspunkt i Nagell-Erichsen-

dommen og fastslo at det kan foretas gjennomskjæring også på arveavgiftens område. 

Retten kom så til at gjennomskjæring måtte foretas. Det skulle dermed ses bort fra bruken 

av givers kortvarige eierskap av aksjene som et mellomledd. Sønnene ble dermed ansett 

som aksjonærer allerede fra stiftelsen av det nye selskapet, og gaven ville dermed bli ansett 

avgiftspliktig etter aal. § 2 første ledd bokstav e. Denne regelen tar sikte på at gaver som er 

avgiftspliktige når de gis til arvinger, også skal bli det når de gis til arvingenes selskap (se 
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nærmere om denne bestemmelsen ovenfor under kap.2). Selv om retten her fant grunnlag 

for gjennomskjæring, er dette som nevnt kun en tingrettsdom. Slike avgjørelser har ikke 

like stor rettskildemessig vekt som høyesterettsdommer, og det er heller ikke sikkert at siste 

ord er sagt i denne saken. 

 

Til slutt kan det sies om dette emnet at dersom man ser de arveavgiftsmessige fordeler som 

”feting” av selskapet vil medføre i sammenheng med de inntektsskattemessige 

konsekvenser ved en senere realisasjon av aksjene, vil kanskje skatteplikten veie opp for 

avgiftsbesparelsen. Jo mer selskapet er verdt, jo høyere skattepliktig gevinst ved et senere 

salg. Selv om arving/gavemottaker i slike situasjoner kan oppnå en vesentlig 

avgiftsbesparelse, vil han imidlertid altså oppnå en tyngre skattebelastning. Etter 

innføringen av aksjonærmodellen i 2004 er dessuten aksjeutbytte ikke lengre skattefritt. 

Det må derfor betales skatt også av eventuelle utbytter som arvingen/gavemottakeren 

mottar fra selskapet. Det kan derfor stilles spørsmål om hvor fordelaktig det faktisk er å 

tilføre selskapet verdier etter 1. januar i ervervsåret. 

 

3.3.2.4 Er aal. § 11A diskriminerende? 

Siden verdsettelsesregelen for ikke-børsnoterte aksjer i aal. § 11A er svært gunstig i forhold 

til verdsettelsen ved andre eieformer, kan det hevdes at bestemmelsen medfører en 

diskriminering mot å eie gjennom andre foretaksformer enn ikke-børsnoterte selskap. 

Denne påstanden må i tilfelle gjøres gjeldende i forhold til enmannsforetak, siden både 

ansvarlige selskap og kommandittselskap har blitt likestilt med ikke-børsnotert selskap, jf. 

§ 11A første ledd annet punktum.  

I tillegg kan det hevdes at bestemmelsen også diskriminerer mellom de som eier mindre og 

mellomstore formuer mot de som eier større formuer. 

 

Når det gjelder eieform, hevdes det som nevnt at § 11A medfører en betydelig 

forskjellsbehandling alt etter hvilken foretaksform man har valgt for sin virksomhet eller 

formue. Se ovenfor under kap.3.3.2.2 om forholdet til forretningsverdi og de lave 

ligningsverdiene på fast eiendom som gjør seg gjeldende til fordel for ikke-børsnoterte 
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selskap. Fordelene ved å eie gjennom ikke-børsnoterte selskap er både klare og betydelige, 

og det er derfor naturlig at denne forskjellsbehandlingen medfører skatteplanlegging i stor 

grad. På den annen side består nok ikke de fleste enmannsforetak av betydelig goodwill, 

men for fast eiendom er problemstillingen vesentlig mer praktisk. 

 

Et eksempel kan benyttes for å illustrere forskjellsbehandlingen § 11A innebærer. Et barn 

skal arve sine foreldre, og arven består av bolighus og bankinnskudd. Her skal det betales 

arveavgift av eiendommens omsetningsverdi og innskuddets pålydende til opp mot 20%. 

Hadde barnet i stedet arvet dette gjennom et ikke-børsnotert selskap, ville arveavgiften blitt 

redusert betraktelig
77

.  

 

Eksempelet ovenfor kan også hjelpe til å illustrere et annet poeng. Nemlig det at § 11A 

også kan innebære en forskjellsbehandling av de mindre og mellomstore formuer til fordel 

for de større formuer. Eier man mye, er det naturlig å forvalte formuen gjennom 

selskaper
78

. Børsnoterte selskaper oppnår ingen arveavgiftsfordeler, men aksjene i det 

børsnoterte selskap kan som nevnt eies gjennom et ikke-børsnotert selskap. På denne måten 

oppnås en arveavgiftsrabatt på 70%. Det hevdes at reglene innebærer at de med betydelig 

formue kan overføre denne til neste generasjon uten at arveavgiften påvirker formuen i 

nevneverdig grad, og at reglene kun får særlig betydning ved at de bestemmer hvor mye 

man må planlegge i forveien for å unngå en betydelig arveavgiftsbelastning
79

. Slik 

planlegging, i form av diverse kompliserte aksjetransaksjoner, kan ha foregått over en 

årrekke, og kan i prinsippet gjennomskjæres av avgiftsmyndighetene. Det finnes imidlertid 

svært få saker der dette har blitt utfallet. 

 

I følge forarbeidene til § 11A skulle bestemmelsens gunstige verdsettelsesregler ha som 

formål å lette generasjonsskifter i små og mellomstore familiebedrifter, se ovenfor under 

kap. 3.2. For de familiebedrifter som er organisert som aksjeselskap, ansvarlig selskap eller 
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kommandittselskap, kan nok dette være tilfelle. Men for de bedrifter som er organisert som 

enmannsforetak, kan reglene medføre enten en betydelig arveavgiftsbelastning eller at 

bedriften ser seg nødt til å omdanne foretaksformen. Det kan også hevdes at § 11A ikke 

bare er fordelaktig for familiebedrifter, men for overføring av familieformuer generelt
80

. 

Og for de med betydelige formuer, kan reglene innebære vesentlig større 

arveavgiftsfordeler enn for de med en mindre familieeid bedrift. Dette viser at 

bestemmelsen kan ha fått andre og videre virkninger enn det lovgiverne nok hadde sett for 

seg, i hvert fall ut fra de knappe forarbeidene å bedømme.  
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4 Skattemessig kontinuitet 

4.1 Sktl. § 10-33 

Skatteloven, lov av 26. mars 1999 nr. 14, § 10-33 første ledd lyder slik: 

”Ved arv eller gave av aksje og andel i selskap som nevnt i § 10-10, jf. § 10-1, fra person 

omfattet av § 10-12 til arving eller gavemottaker som omfattes av § 10-12, trer arvingen 

eller gavemottakeren inn i arvelaters eller givers inngangsverdi, skjermingsgrunnlag, 

ubenyttet skjermingsfradrag og øvrige skattemessige posisjoner tilknyttet aksjen eller 

andelen”. 

 

 

4.2 Forhistorie 

Ved lov av 10. desember 2004 nr. 77 ble det innført kontinuitet i inntektsbeskatningen ved 

arv og gave av aksjer som omfattes av aksjonærmodellen. Innføringen av kontinuitet skulle 

ha virkning fra og med inntektsåret 2006.  

Reglene ble foreslått av Finansdepartementet i Ot.prp.nr.1 (2004-2005), og Finanskomiteen 

sluttet seg til departementets lovforslag i Innst.O.nr.10 (2004-2005). Reglene ble like etter 

endret til også å gjelde for andeler som omfattes av deltakermodellen, se sktl. § 10-46.  

 

Lovendringen innfører et kontinuitetsprinsipp i inntektsbeskatningen som innebærer at 

arving/gavemottaker trer inn i arvelaters/givers inngangsverdi, skjermingsgrunnlag og 

andre skatteposisjoner tilknyttet aksjene eller andelene, jf. sktl. § 10-33 første ledd.  

 

Gjeldende rett før kontinuitetsprinsippet ble innført gikk som nevnt ut på dersom aksjer ble 

overført i forbindelse med et generasjonsskifte, ville arving/gavemottaker få 

omsetningsverdien på overføringstidspunktet som sin inngangsverdi (diskontinuitet). 

Dermed ville latente gevinster på aksjene før generasjonsskiftet bli endelig skattefrie når 
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arvingen/gavemottakeren fikk seg overført aksjene. Siden arv – og gaveoverføring ikke 

anses som realisasjon, vil det jo heller  ikke oppstå noen skatteplikt på arvelaters/givers 

hånd. Det å først overføre aksjene ved arv eller gave til (typisk) barn, ville derfor være en 

gunstig måte å unngå gevinstbeskatning på for arvelater/giver.  

 

Det var tydeligvis denne situasjonen lovgiverne hadde for øyet da de innførte skattemessig 

kontinuitet ved arv – og gaveoverføring av aksjer. Finansdepartementet uttrykker det på 

denne måten: ”At en gevinst skal bli endelig skattefri, eller at en verdireduksjon ikke 

kommer til fradrag på grunn av reglene om diskontinuitet, bryter med det vide 

inntektsbegrepet som bør legges til grunn i skatteretten. Dagens regler om diskontinuitet 

må ses som et unntak fra det vide inntektsbegrepet, og krever derfor særskilt 

begrunnelse.”
81

 

Finansdepartementet knytter begrunnelsen for innføringen av kontinuitet også til 

innføringen av aksjonærmodellen. Aksjonærmodellen går kort sagt ut på at personlige 

aksjonærer beskattes for utbytte og gevinst utover en risikofri avkastning 

(skjermingsfradraget), jf. sktl. §§ 10-11 og 10-31.  

” Med aksjonærmodellen vil diskontinuitet i prinsippet kunne føre til at en utsetter 

utbytteutbetalinger (utover skjermingsfradraget), eller et eventuelt salg, til arve – og 

gaveoverføringen har funnet sted. Hensikten vil være å få inkludert det tilbakeholdte 

overskuddet i skjermingsgrunnlaget. …………Diskontinuitet vil svekke et viktig formål med 

aksjonærmodellen, nemlig at utsettelse av utbytteuttak til etter realisasjon ikke skal lede til 

vesentlige skattebesparelser over tid.”
82

. Hovedhensynet bak de nye reglene synes å være 

at situasjonen der inntektsbeskatning på aksjer kan unngås ved overføring ved arv eller 

gave, anses uheldig og bør unngås. Derfor måtte det innføres regler som ikke medførte 

slike resultater. Skattemessig kontinuitet ble løsningen.  

 

Finansdepartementet synes også å mene at innføringen av skattemessig kontinuitet vil føre 

til en forenkling av regelverket. ”Dagens arveavgiftsregler oppfattes  av mange skattytere 
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som kompliserte. Ved innføring av aksjonærmodellen vil dette regelverket fremstå som 

vesentlig mer komplisert, fordi arvingen må fatte beslutninger med skattemessige 

implikasjoner, ofte på svært usikkert grunnlag. Dette øker vilkårligheten i regelverket, noe 

som anses uheldig. Innføringen av kontinuitet ved fastsettelse av aksjers inngangsverdi, vil 

redusere antallet variabler skattytere må ta hensyn til, og vil dermed gjøre regelverket 

enklere”
83

.  

Om dette faktisk oppnås, er det nok for tidlig å si noe om. Men det kan hevdes at det ved 

innføringen av reglene om kontinuitet burde vært tatt mer hensyn til sammenhengen med 

gjeldende tilstøtende regelverk. Se mer om dette nedenfor under kap.5. 

 

Ut fra Finansdepartementets uttalelser i forarbeidene må det være trygt å si at 

hovedformålet bak å erstatte diskontinuitet med kontinuitet ved arv – og gaveoverføring av 

aksjer, var at generasjonsskifter ikke skal ha avgjørende betydning for utbytteutdelinger og 

realisasjoner av aksjene. Ved innføring av kontinuitet vil det ikke lenger være så betydelige 

muligheter for å overføre aksjer ved arv eller gave for å oppnå høyere inngangsverdi og 

høyere skjermingsfradrag. 

 

  

4.3 Innhold og anvendelsesområde 

4.3.1 Generelt 

Prinsippet om kontinuitet ved arv –og gaveoverføring av aksjer, er som nevnt lovfestet i 

sktl. § 10-33 første ledd. Arving/gavemottaker skal tre inn i ”arvelaters eller givers 

inngangsverdi, skjermingsgrunnlag, ubenyttet skjermingsfradrag og øvrige skattemessige 

posisjoner tilknyttet aksjen eller andelen”, jf. sktl. § 10-33 første ledd.  

Det er ifølge ordlyden flere skatteposisjoner som skal overtas av arving/ gavemottaker. Det 

er imidlertid inngangsverdien det skal fokuseres på her. Inngangsverdien har betydning for 
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gevinst - og tapsberegning, men den har også stor betydning for beregning av 

skjermingsfradraget i aksjonærmodellen
84

.  

Regelen i sktl. § 10-33 innebærer at arving/gavemottaker overtar arvelaters/givers 

inngangsverdi, uansett om denne er høyere eller lavere enn den reelle verdien på 

overføringstidspunktet
85

. Det er etter dette klart at regelen er et betydelig unntak fra den 

ellers gjeldende hovedregelen om diskontinuitet, der arving/gavemottaker har en 

oppskrivningsrett (eller nedskrivingsplikt) på inngangsverdien til omsetningsverdi. 

 

De nye reglene om kontinuitet gjelder for aksjer eller andeler i aksjeselskaper, 

allmennaksjeselskaper, aksjefond, sparebanker og andre selveiende finansieringsforetak, 

gjensidige forsikringsselskaper, samvirkeforetak samt tilsvarende utenlandske selskaper. I 

tillegg gjelder reglene for andeler i deltakerlignet selskap
86

. Det er imidlertid ikke-

børsnoterte aksjeselskap som skal behandles i det følgende.  

 

Ifølge ordlyden i sktl. § 10-33 første ledd gjelder regelen om kontinuitet bare dersom både 

arving/gavemottaker og arvelater/ giver er personlige skattytere, jf. ”…fra person omfattet 

av § 10-12 til arving eller gavemottaker som omfattes av § 10-12…”. Paragraf 10-12 

omhandler nettopp ”Personlig skattyter som har alminnelig skatteplikt til Norge…”, jf. 

bestemmelsens første ledd. 

Begrunnelsen for at det er kun personlige skattytere som er omfattet av prinsippet om 

kontinuitet, kan være at prinsippet ikke gjør seg gjeldende hvor arving/gavemottaker er en 

juridisk person. Både det selskap som gir og det som mottar, er da omfattet av den såkalte 

fritaksmetoden i sktl. § 2-38. Dette vil si at begge selskap både kan selge aksjer med 

skattefri gevinst og motta skattefritt aksjeutbytte. Inngangsverdien har ingen praktisk 

betydning i slike tilfelle
87

. 
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Et unntak fra regelen om at det kun er personlige skattytere som omfattes av 

kontinuitetsprinsippet, er inntatt i sktl. § 10-33 annet ledd. Dette er tilfeller der et dødsbo er 

suksessor. 

 

Siden reglene om kontinuitet bare gjelder der arvelater/giver og arving/gavemottaker har 

alminnelig skatteplikt til Norge, vil en konsekvens være at aksjonær bosatt i utlandet ikke 

omfattes. Disse har ikke alminnelig skatteplikt til Norge, jf. sktl. § 2-1.  

 

Hva kontinuitet faktisk går ut på, kan illustreres med et enkelt eksempel: 

Hans kjøpte en aksje i 1999 for 200. Pr. 01.01 2006 hadde aksjen en inngangsverdi (inkl. 

RISK) på 400. 

Den 15. mai 2007 dør Hans. Hans datter Marte arver aksjen som enearving. På 

dødstidspunktet har aksjen en omsetningsverdi på kr 500. De nye reglene om kontinuitet 

medfører at Lise vil overta Hans´ inngangsverdi som pr. 01.01 2006 som var 400. Dersom 

Lise i juni selger aksjen for 600, vil skattepliktig gevinst være: 600 (omsetningsverdi) – 

400 (overtatt inngangsverdi) = 200 (skattepliktig gevinst)
88

. 

 

Dette eksemplet viser kun hovedstrukturen i regelen om kontinuitet, og er betydelig 

forenklet. Situasjonen i eksemplet ovenfor kan bli mer komplisert dersom det tas hensyn til 

regelen i sktl. § 9-7, som innebærer en samordning av inngangsverdien og 

arveavgiftsgrunnlaget. Situasjonen kan bli ytterligere komplisert dersom det i tillegg dreier 

seg om ikke-børsnoterte aksjer. Dette passer imidlertid best å behandle sammen med 

fremstillingen av sktl. § 9-7, se nedenfor under kap.5. 

 

Ut i fra lovens ordlyd kan det også utledes at kontinuitetsprinsippet i utgangspunktet 

gjelder både der arving/gavemottaker ligger an til å overta en latent gevinst og der han 

ligger an til å overta et latent tap. Paragraf 10-33 skiller ikke mellom de to situasjoner, den 

sier kun at arving/gavemottaker trer inn i arvelaters/givers inngangsverdi. Dette må da 
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gjelde hva enten verdien av aksjene har steget eller sunket siden arvelater/giver anskaffet 

dem.  

Det er imidlertid på det rene at kontinuitetsprinsippet har underordnet betydning i mange 

tapssituasjoner, og til og med også i noen gevinstsituasjoner
89

. Dette behandles nærmere 

nedenfor under kap.5. 

 

4.3.2 Særlig om latent skattepliktig gevinst 

Regelen om kontinuitet er isolert sett nokså klar. Det er stort sett enighet om hva 

skattemessig kontinuitet ved arv – og gaveoverføring i og for seg går ut på.  

Det som imidlertid har voldt tolkingsproblemer i praksis, er hvordan den latente 

skatteplikten som ofte oppstår skal behandles. Der verdien på aksjene har steget frem til 

overføringstidspunktet, vil kontinuitetsprinsippet altså medføre at arving/gavemottaker 

overtar en latent skatteplikt som vil utløses dersom han senere realiserer aksjene. I tillegg 

vil arvingen/gavemottakeren oftest bli arveavgiftspliktig ved gave – eller arveoverføringen.  

 

At det kan oppstå en slik ”dobbeltbeskatning” ble det også tatt hensyn til i forarbeidene til 

sktl. § 10-33. ”Forslaget om å innføre et kontinuitetsprinsipp innebærer at arvingen eller 

gavemottakeren vil overta aksjer eller andeler med latente gevinster eller tap. 

Arveavgiftsgrunnlaget bør derfor reduseres med latent skatt på gevinsten, og økes med 

latent skattereduksjon som følge av tapet”………”På tidspunktet for 

arveavgiftsberegningen vil det være usikkert når en eventuell realisasjon av aksjene vil 

skje, og når og hvor mye utbytte som vil bli utbetalt. Nåverdien av fradraget eller tillegget 

må derfor fastsettes ved en sjablon. I likhet med arveavgiftsutvalget (NOU 2000:8) foreslår 

departementet at det gis fradrag for 20 prosent av latent gevinst, og tillegg for 20 prosent 

av latent tap, i arveavgiftsgrunnlaget”
90

.  
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Det har spesielt vært to problemstillinger som har voldt tolkingsproblemer i praksis. Den 

første har dreid seg om hvordan den latente skattepliktige gevinsten skal beregnes, og den 

andre har knyttet seg til om begrensningen av inngangsverdien til arveavgiftsgrunnlaget, jf. 

sktl. § 9-7, skal refereres til arveavgiftsgrunnlaget før eller etter fradraget for latent skatt. 

 

Siden Ot.prp.nr.1 (2004-2005) ikke ga et klart svar på disse problemstillingene, ble det i 

Ot.prp.nr.92 (2004-2005) tatt nærmere stilling til spørsmålene samtidig som det ble 

foreslått visse endringer i reglene om kontinuitet. 

Når det gjelder spørsmålet om hvordan den latente skatten skal beregnes for ikke-

børsnoterte aksjer, innrømmer Finansdepartementet at det har vært tvil om ”den latente 

skatten skal beregnes av hele den gevinsten som arvingen eller gavemottakeren overtar, 

dvs. differansen mellom omsetningsverdien og den overtatte inngangsverdi, begrenset 

oppad til arveavgiftsverdien, eller om den skal beregnes kun av den delen av gevinsten som 

også belastes av arveavgift, dvs. differansen mellom arveavgiftsgrunnlaget (beregnet etter 

arveavgiftsloven § 11A) og den overtatte inngangsverdien.”
91

 

 

Problemstillingen kan illustreres med et eksempel:  

Sett at arvelater/giver har ervervet en ikke-børsnotert aksje med inngangsverdi på 200. 

Verdien på aksjen etter aal. § 11A er 400 og omsetningsverdien er 1000. Det første 

alternativet vil innebære at arving/gavemottaker får beregnet den latente skatten av hele 

gevinsten. Dvs. at gevinsten blir 800 (omsetningsverdi – inngangsverdi), og det 

sjablonmessige fradraget i arveavgiftsgrunnlaget blir 160 (20% av gevinsten). 

Det andre alternativet medfører at gevinsten blir 200 (arveavgiftsverdien - 

inngangsverdien), og fradraget i arveavgiftsgrunnlaget blir her 40 ( 20% av gevinsten)
92

. 

 

Departementet gir uttrykk for at fradraget ikke bør begrenses til det sistnevnte alternativ, 

men ser også de praktiske problemene ved å tilkjenne fradrag basert på omsetningsverdien. 

Omsetningsverdien kan som nevnt være vanskelig å regne seg frem til ved ikke-børsnoterte 
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aksjer. Det blir derfor departementets forslag at verdien ved beregningen av fradraget i 

arveavgiftsgrunnlaget for ikke-børsnoterte aksjer settes til 100 % av aksjens 

forholdsmessige andel av selskapets skattemessig formuesverdi, jf. aal. § 11A. 

Departementet legger vekt på at man ved å benytte denne verdien unngår vanskelige 

beregninger og oppnår forutberegnlighet for den avgiftspliktige
93

. 

 

Å benytte skattemessig formuesverdi, som i de fleste tilfeller er lavere en faktisk 

omsetningsverdi, begrunner departementet med praktiske hensyn for både 

arveavgiftsmyndighetene og de arveavgiftspliktige. Departementet viser også til at allerede 

etter datidens regler ville arving/gavemottaker overta en latent gevinst fordi grunnlaget 

etter § 11A er så lavt, og det ble ikke gitt fradrag for dette. ”Når en legger 100 prosent av 

verdien etter arveavgiftsloven § 11A som utgangsverdi, vil en få fradrag på grunnlag av 

både den ekstra gevinsten som oppstår på grunn av innføringen av kontinuitet og for deler 

av den gevinsten en etter dagens regler ikke får fradrag for”
94

. 

 

Når det gjelder spørsmålet om begrensningen i inngangsverdien til arveavgiftsgrunnlaget 

(jf. sktl. § 9-7) refererer seg til arveavgiftsgrunnlaget før eller etter fradraget for latent skatt, 

er departementet ganske klar i sin mening. ”Departementet tolker loven og forarbeidene 

slik at det bare skal gjøres fradrag én gang og slik at en ved en fremtidig beregning av 

gevinst skal legge arveavgiftsverdien uten fradrag til grunn som inngangsverdi”
95

. 

Fradragsretten har etter dette altså bare betydning for fastsettelse av arveavgiftsgrunnlaget, 

og skal ikke bli tatt hensyn til ved vurderingen av om sktl. § 9-7 kommer til anvendelse
96

. 

Det ble i proposisjonen foreslått en lovendring i § 9-7 for å fastlå denne forståelsen av 

loven. Dette kommer nå klart frem i sktl. § 9-7 annet ledd. 
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I Ot.prp.nr.92 (2004-2005) ble det også foreslått, og senere vedtatt, at reglene om tillegg i 

arveavgiftsgrunnlaget på grunn av skattefordel i form av latent tapsfradrag skal oppheves. 

Opphevelsen grunner i at slike regler ikke har noe praktisk anvendelsesområde. For ikke-

børsnoterte aksjer vil slike tapssituasjoner aldri oppstå. Dersom arvelaters/givers 

inngangsverdi er høyere enn arveavgiftsgrunnlaget etter § 11A, vil sktl. § 9-7 medføre at 

arveavgiftsgrunnlaget legges til grunn som inngangsverdi. Og når det ovenfor er gjort rede 

for at det er 100% av verdien etter § 11A  som skal utgjøre ”omsetningsverdien” ved 

beregningen av arveavgiftsfradraget, vil jo ”omsetningsverdien” aldri bli lavere enn 

inngangsverdien
97

. 

 Reglene om tillegg i arveavgiften i tapssituasjoner ble etter dette opphevet, mens reglene 

om fradrag i arveavgiften for latent gevinst ble overført  til aal. § 14 femte ledd. 

 

Den gjeldende regel er altså at dersom arving/gavemottaker ved kursstigning overtar en 

latent skatteplikt, skal det gjøres et fradrag i arveavgiftsgrunnlaget på 20% for denne, jf. 

aal. § 14 femte ledd. Fradraget har sjablonmessig blitt satt til 20% fordi gevinsten oftest 

ikke blir realisert før etter en viss tid. Det er nåtidsverdien av den latente skatteplikten som 

har blitt satt til 20%
98

. Begrunnelsen for dette er ifølge forarbeidene at det å gi fradrag uten 

å beregne nåverdien av fradraget, vil innebære en systematisk overkompensering av 

arving/gavemottaker. Siden det vil være usikkert når arving/gavemottaker vil realisere 

aksjene og hvor mye utbytte som vil bli utbetalt, mener departementet dessuten at 

nåverdien av fradraget må fastsettes sjablonmessig
99

.  

 

Det har vært hevdet at den ovennevnte ordning vil føre til dobbeltbeskatning, ved at de 

samme verdiene vil inngå både i gevinstbeskatningen ved fremtidig realisasjon og i 

arveavgiftsgrunnlaget. I forarbeidene peker imidlertid departementet på at det å gi fradrag 

kun for den latente skatten og ikke hele det latente skattegrunnlaget, gir en nøytral løsning 
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med tanke på realisasjon før og etter et generasjonsskifte
100

. I Ot.prp.nr.1 (2004-2005) s.42 

illustrerer departementet dette med et eksempel:  

Arvelater/giver ervervet en aksje for 100. Ved generasjonsskiftet er den verdt 250. Den 

latente skatten på arvingens/gavemottakerens side vil være 42, dvs. 28% av gevinsten på 

150. Arvingen/gavemottakeren mottar da en nettoverdi på 208. Dersom arvelater/giver før 

generasjonsskiftet hadde solgt aksjen, hadde han måtte betalt skatt på en gevinst på 150, og 

arvingen/gavemottakeren ville fått seg overført 208. 

 

Departementet innrømmer likevel at ordningen vil medføre en viss dobbeltbeskatning. 

Imidlertid anses ikke dette som noe negativt, men tvert imot ønskelig: ”Imidlertid følger 

det av innføringen av kontinuitet at en større inntektsskattebyrde skal legges på mottaker. 

Formålet med å hindre endelig skattefrihet for gevinsten blir bare delvis nådd hvis det tas 

hensyn til dobbeltbeskatningseffekten på arvingens eller mottakerens hånd fullt ut”
101

. 

 

Det kan endelig være verdt å merke seg at ordningen med fradragsrett i 

arveavgiftsgrunnlaget kan få store konsekvenser for ikke-børsnoterte aksjer. Det er tidligere 

i denne fremstillingen gjort rede for at slike aksjer skal verdsettes til 30% eller 100% av 

skattemessig formuesverdi, og at disse verdiene oftest er betydelig lavere enn ”reell” verdi. 

Siden verdien allerede er satt svært lavt for beregningen av arveavgiftsgrunnlaget, kan det 

stilles spørsmål om det også skal gjøres fradrag for latent skatt. Det er imidlertid ingen 

holdepunkter, verken i lovtekst eller forarbeider, for å anta at ikke-børsnoterte aksjer skal 

unntas regelen i § 14 femte ledd. Konsekvensen kan da i prinsippet bli at 

arveavgiftsgrunnlaget blir null
102

.  

 

Dette kan illustreres med et eksempel: 

Arvelaters inngangsverdi er 200, og aksjens verdi ved generasjonsskiftet er 350. Den 

latente skattepliktige gevinsten vil her være 150 (350-200). 20% av dette utgjør 30.  
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Dersom selskapet i tillegg eier fast eiendom og inneholder goodwill, vil selskapets 

skattemessige verdier bli svært lav. I tillegg skal det gjøres en 30% reduksjon av dette 

igjen. Dersom man antar at aksjens forholdsmessige andel av selskapets skattemessige 

formuesverdi er 100, vil arveavgiftsgrunnlaget være 30 (30% av 100). Skal man i dessuten 

gjøre fradrag for latent skatt, blir arveavgiftsgrunnlaget 0
103

. 
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5 Samordning av skattemessig inngangsverdi og arveavgiftsgrunnlag 

5.1 Sktl. § 9-7 

Skatteloven, lov av 26. mars 1999 nr. 14, § 9-7, med siste endring av 17. juni 2005 nr. 74, 

lyder slik: 

”Inngangsverdien og skjermingsgrunnlaget for formuesobjekt som er ervervet ved arv eller 

gave eller overtatt på skifte med medarvinger, kan ved senere inntektsoppgjør – herunder 

ved beregning av avskrivning eller ved realisasjon – ikke settes høyere enn til det beløpet 

som er lagt til grunn ved arveavgiftsberegningen. Det er arveavgiftsverdien før fradrag 

etter arveavgiftsloven § 14 femte ledd som skal legges til grunn”. 

 

 

5.2 Forhistorie 

Sktl. § 9-7 er en videreføring av skatteloven av 1911 § 42 annet ledd, annet og tredje 

punktum. I forarbeidene til den nye skatteloven av 1999 ble det gjort klart at bestemmelsen 

er en videreføring, og det ble ikke gjort noen realitetsendringer
104

. For å finne frem til 

lovens formål, må man derfor i tillegg gå tilbake til vedtakelsen av den gamle skattelovs § 

42. Bestemmelsen ble vedtatt i forbindelse med arveavgiftsloven i 1964.  

 

I forarbeidene til arveavgiftsloven peker departementet på at problemene knyttet til 

avgrensningen mellom beregning av arveavgift og inntektsskatt må få en, om enn 

midlertidig, løsning. Ut ifra de få merknadene i forarbeidene omkring dette, er det klart at 

hovedhensynet bak regelen er å unngå situasjonen der arving/gavemottaker får satt verdien 

lavt ved arveavgiftsberegningen, mens han oppnår en høyere verdi ved en senere 
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gevinstbeskatning
105

. Dette var følger som kom av regelen om at formuesforøkelse ved arv 

og gave ikke skal regnes som skattepliktig inntekt, der arving/gavemottaker hadde rett til å 

oppjustere inngangsverdien på grunnlag av skattemessig diskontinuitet.  

 

Departementet gjennomgår flere forslag for hvordan forholdet mellom 

arveavgiftsberegningen og inntektsbeskatningen skal reguleres, deriblant å innføre en 

særskilt inntektsskatt på arvelaters/givers hånd i samme utstrekning som om han hadde 

realisert formuesgodene. Departementet anser det likevel ikke som sin oppgave å foreslå 

slike betydelige regelendringer. Det anser det likevel som sterkt nødvendig at 

problemstillingen tas opp til vurdering, og foreslår at saken undergis behandling i et 

sakkyndig utvalg
106

. Departementet ser seg likevel nødt til å kunne gjennomføre revisjonen 

av arveavgiftslovgivningen uten å måtte vente på hvilket resultat et sakkyndig utvalg skulle 

komme til. Det gis så forslag til skattelovens § 42 med denne begrunnelse: ” Ved 

utformingen av utkastet til ny lov om arveavgift og til lover om endringer i skattelovene for 

landet og for byene av 18. august 1911, har departementet forsøkt å samordne de to former 

for beskatning så langt dette er mulig uten å gå til mer vidtrekkende tiltak”.
107

 

 

 

5.3 Innhold og anvendelsesområde 

Regelen i sktl. § 9-7 er isolert sett klar. Ved arv – og gaveoverføring kan ikke 

inngangsverdien eller skjermingsgrunnlaget på det overførte formuesobjekt settes høyere 

enn til den verdi som ble lagt til grunn ved beregningen av arveavgiftsgrunnlaget. 

Hovedregelen for hvilken verdi som skal legges til grunn i slike tilfeller, finner vi som 

tidligere beskrevet i aal. § 11A for ikke-børsnoterte aksjer. Se nærmere nedenfor om § 9-7 

og forholdet til aal. § 11A. 
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Regelen i § 9-7 tar altså sikte på å innføre en viss samordning mellom arveavgift og 

inntektsskatt. Er det beregnet arveavgift, kan inngangsverdien ved en senere 

inntektsskatteberegning ikke settes høyere enn arveavgiftsgrunnlaget. Men bestemmelsens 

ordlyd er ikke til hinder for at inngangsverdien kan settes lavere. Ut fra ordlyden kan det 

også utledes at regelen bare er aktuell hvor det faktisk har funnet sted en 

arveavgiftsberegning i forbindelse med arv – eller gaveoverføringen. Dersom det ikke har 

funnet sted en beregning av arveavgift, må følgen bli at inngangsverdien kan fastsettes uten 

hensyn til regelen i § 9-7
108

. Dette blir situasjonen for f. eks arv til ektefeller. Siden det er 

fastslått i loven at ektefeller ikke skal svare arveavgift, jf. aal. § 4 fjerde ledd, vil ikke sktl. 

§ 9-7 få anvendelse i slike tilfeller. 

 

En konsekvens av regelen i sktl. § 9-7 er at arveavgiftsmyndighetenes fastsettelse av de 

overførte formuesobjekters verdi blir bindende for ligningsmyndighetene 
109

. 

 

 

5.4 Forholdet til aal. § 11A og sktl. § 10-33 

Sktl. § 9-7 inneholder en begrensning i retten til å oppskrive inngangsverdien ved arv og 

gave
110

. Dermed kan det sies at regelen i § 9-7 forutsetter at det gjelder et prinsipp om 

diskontinuitet. Ellers ville det jo ikke være noe poeng i å begrense fastsettelsen av 

inngangsverdien til arveavgiftsgrunnlaget. Formålet med bestemmelsen er som nevnt 

ovenfor nettopp at man ville unngå at arving/gavemottaker oppnår lav verdifastsettelse ved 

arveavgiftsberegningen og høy verdifastsettelse ved gevinstberegningen. For de 

formuesobjekter som fortsatt reguleres av hovedregelen om diskontinuitet, fungerer regelen 

i § 9-7 nok som en begrensning i oppskrivningsretten. Men for aksjer og andeler som nå er 

omfattet av kontinuitetsprinsippet, vil bestemmelsen også få andre konsekvenser.  
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Det er imidlertid gjort klart i forarbeidene til sktl. § 10-33 at § 9-7 fortsatt skal gjelde: 

”Hvis reglene om kontinuitet medfører at inngangsverdien på aksjene blir høyere enn 

arveavgiftsgrunnlaget, vil skatteloven § 9-7 innebære at 

inngangsverdien/skjermingsgrunnlaget begrenses oppad til arveavgiftsgrunnlaget. Det 

foreslås ingen endringer i skatteloven § 9-7”
111

.  

 

For børsnoterte aksjer vil ikke kombinasjonen av kontinuitet og samordning av 

inngangsverdi og arveavgiftsgrunnlag få så store utslag som det nok vil få for ikke-

børsnoterte aksjer. Ikke-børsnoterte aksjer verdsettes som nevnt svært lavt ved 

arveavgiftsberegningen, jf. aal. § 11A. Sktl. § 9-7 kan derfor få større betydning for slike 

aksjer enn for børsnoterte aksjer
112

.  

 

Dersom arving/gavemottaker overtar aksjer som har steget i verdi, er situasjonen i 

utgangspunktet den at arveavgiftsgrunnlaget vil ligge over arvelaters/givers inngangsverdi. 

Sktl. § 9-7 vil derfor ikke få noen praktisk betydning i slike tilfeller. Men for ikke-

børsnoterte aksjer kan regelen i aal. § 11A medføre at arveavgiftsgrunnlaget likevel ligger 

under arvelaters/givers inngangsverdi. Derfor kan aal. §11A og sktl. § 9-7 sammen medføre 

at gevinsten blir høyere enn etter kontinuitetsprinsippet
113

.  

 

Dette kan illustreres med et eksempel: 

Arvelaters/givers inngangsverdi er 200 og aksjens omsetningsverdi på 

overføringstidspunktet er 350. Arveavgiftsgrunnlaget etter § 11A fastsettes til 160. 160 er 

etter § 9-7 maksimal inngangsverdi, selv om arvelaters/givers inngangsverdi er høyere. 

Dersom arvingen/gavemottakeren selger aksjen vil gevinsten etter de gjeldende regler være 

190 (350-160). I en slik situasjon vil altså kontinuitetsprinsippet ikke få noen betydning 

ved siden av § 9-7
114

. Hadde man fulgt kontinuitetsprinsippet i § 10-33 uten å ta hensyn til 
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§ 9-7, ville gevinsten blitt 150 (350-200). Man ser her at sktl. § 9-7 i samråd med aal. § 

11A kan gi en større skattepliktig gevinst enn et konsekvent kontinuitetsprinsipp alene. 

 

Dersom det ligger an til tap, dvs. at arving/gavemottaker overtar ikke-børsnoterte aksjer 

som har sunket i verdi, kan arveavgiftsgrunnlaget og dermed inngangsverdien bli svært lav. 

Dette kan føre til at forskjellen mellom det som følger av kontinuitetsprinsippet og det som 

følger av regelen i § 9-7, kan bli vesentlig
115

.  

 

Også dette kan illustreres med et eksempel
116

: 

Arving/gavemottaker overtar ikke-børsnoterte aksjer der arvelaters/givers inngangsverdi er 

300. Ved arvefallet eller gavetidspunktet har verdien sunket til 150. Aksjene blir så verdsatt 

etter aal. § 11A til f. eks 30. Arvingens/gavemottakerens inngangsverdi blir her 30, mens 

etter et konsekvent kontinuitetsprinsipp ville inngangsverdien vært 300.  

 

Eksemplene ovenfor fører til at det må stilles spørsmål om det kan gjennomføres et 

konsekvent kontinuitetsprinsipp dersom også regelen om samordning av 

arveavgiftsgrunnlag og inngangsverdi skal opprettholdes
117

.  

Resultatet vil nok oftest bli at kontinuitetsprinsippet blir stående på sidelinjen uten noen 

praktisk betydning. Selv i gevinstsituasjoner kan regelsammensetningen føre til at 

kontinuitetsprinsippet ikke gjelder fullt ut. Men spennet blir størst i tapssituasjoner. Der 

kan regelsammensetningen føre til at inngangsverdien blir redusert kraftig i forhold til 

arvelaters/givers kostpris. Selv om aksjene i tapseksemplet ovenfor hadde blitt verdsatt til 

full omsetningsverdi (altså 150) ville regelen i § 9-7 likevel ført til at kontinuitetsprinsippet 

hadde blitt stående på sidelinjen. Derfor kan det samme synspunktet også gjøres gjeldende 

for børsnoterte aksjer, som nettopp verdsettes til omsetningsverdi ved 

arveavgiftsberegningen, jf.aal. § 11. 
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Hvorfor regelen i § 9-7 ble opprettholdt ved innføringen av kontinuitet for aksjer, gir 

forarbeidene som nevnt ingen særlig begrunnelse for. Der hvor departementet drøfter 

forholdet til § 9-7, sies det bare: ” Skattyter vil som i dag kunne velge en redusert 

arveavgiftsverdi for aksjer og andeler omfattet av arveavgiftsloven § 11A, dvs. 30% av 

aksjens andel av selskapets skattemessige verdi. Redusert arveavgift vil ha som konsekvens 

at skjermingsgrunnlaget og inngangsverdien reduseres”.
118

 

I den senere Ot.prp.nr.92 (2004-2005) tar departementet igjen opp forholdet mellom sktl. § 

10-33 og § 9-7, etter at det fra flere hold ble fremhevet at lovteksten ikke var klar nok på 

dette punkt. Departementet tar her kun et kort oppgjør med påstanden om at § 10-33 er en 

spesialregel som må gå foran den generelle regelen i § 9-7: ”Den inngangsverdi som 

fastsettes etter skatteloven § 10-33 og § 10-46 skal følgelig begrenses av regelen i § 9-7. 

Departementet mener det ikke er nødvendig å presisere dette nærmere i lovteksten”
119

. 

 

Forarbeidene gir altså ingen nærmere begrunnelse for hvorfor § 9-7 er opprettholdt for de 

aksjer og andeler som er omfattet av kontinuitetsprinsippet. Det måtte likevel være relativt 

klart for lovgiver at regelsammensetningen ville skape nokså vidtgående og uheldige 

konsekvenser for skattyter. Det hevdes at en grunn for at bestemmelsen ble opprettholdt, 

kan være at departementet hadde som formål å hindre for store fordeler ved lav 

arveavgiftsverdsettelse etter aal. § 11A
120

. Denne tolkingen kan også til en viss grad utledes 

av departementets korte uttalelse i Ot.prp.nr.1 (2005-2005) på side 42 som er sitert like 

ovenfor. 

 

Det har imidlertid blitt stilt spørsmål om unngåelse av de store fordelene ved lav 

arveavgiftsverdsettelse kan utgjøre en gyldig begrunnelse for opprettholdelsen av 

bestemmelsen i § 9-7.  
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I juridisk teori har det i den forbindelse blitt påpekt at prinsippet om kontinuitet og 

samordningen mellom inngangsverdi og arveavgiftsgrunnlag i utgangspunktet ikke har noe 

med hverandre å gjøre
121

.  

 

Dette kan illustreres med et eksempel: 

Sett at arvelater/giver har ervervet en ikke-børsnotert aksje for 200. Når denne overføres til 

arving/gavemottaker har aksjens verdi sunket til 100. Ved arveavgiftsberegningen blir 

aksjen i henhold til aal. § 11A verdsatt til 10. På grunn av regelen i sktl. § 9-7 vil 

arving/gavemottaker få en inngangsverdi på aksjen på 10.  

Verdsettelsesregelen i aal. § 11A gjelder forholdet mellom ”reell” verdi/omsetningsverdi 

og den skattemessige formuesverdi, altså mellom verdien på 100 og verdien på 10. 

Bestemmelsen er arveavgiftsmessig gunstig fordi den innebærer at aksjer verdsettes til 

vesentlig lavere verdier enn ”reell” verdi/omsetningsverdi. Prinsippet om kontinuitet, 

derimot, gjelder forholdet mellom arvelaters/givers kostpris og ”reell” 

verdi/omsetningsverdi, altså forholdet mellom verdien på 200 og verdien på 100
122

. 

Prinsippet innebærer at både verdistigning og verdifall i arvelaters/givers eiertid er 

skattemessig irrelevant, arving/gavemottaker skal uansett overta arvelaters/givers 

inngangsverdi. 

 

Eksemplet ovenfor viser at regelen i sktl. § 9-7 kobler sammen to regelsett som i 

utgangspunktet ikke forholder seg til de samme verdier. Eksemplet viser dessuten at § 9-7 

undergraver kontinuitetsprinsippet ved at verdifall og i noen tilfeller også verdistigning 

faktisk er relevant ved fastsettelsen av arving/gavemottakers inngangsverdi.   

Det kan etter dette være grunn til å hevde at unngåelse av store fordeler ved lav 

arveavgiftsverdsettelse ikke kan anses som en holdbar begrunnelse for opprettholdelsen av 

§ 9-7 ved innføringen av kontinuitet.  
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Det kan endelig nevnes at kombinasjonen av skattemessig kontinuitet og samordning av 

inngangsverdi og arveavgiftsgrunnlag i tillegg kun virker til skattyters ugunst. For ikke-

børsnoterte aksjers del vil inngangsverdien i de fleste tilfeller bli lavere enn den som 

arving/gavemottaker i utgangspunktet skulle overta etter arvelater/giver. Dette kan også 

som nevnt være tilfelle i gevinstsituasjoner. Dermed overføres en ekstra skattebyrde på 

arving/gavemottaker enn det kontinuitetsprinsippet i utgangspunktet skulle tilsi. 
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6 En praktisk side av reglene: Skatteetatens aksjonærregister 

Det er i kap.4 gjort rede for at innføringen av kontinuitet innebærer at arving/gavemottaker 

skal overta arvelaters/givers inngangsverdi og visse andre skatteposisjoner. For at 

arving/gavemottaker skal kunne tre inn i arvelaters/givers inngangsverdi, er det imidlertid 

nødvendig å finne frem til den opprinnelige kostprisen, altså arvelaters/givers 

inngangsverdi. Dersom arvelater/giver har sittet på aksjene over en årrekke, kan dette by på 

praktiske problemer ved at det ikke lenger er mulig å fremskaffe dokumentasjon på den 

opprinnelige kostprisen. Problemstillingen ble tatt i betraktning i forarbeidene til sktl. § 10-

33: ” En praktisk innvending mot kontinuitet er at det kan være vanskelig å finne giverens 

eller arvelaterens kostpris. Aksjonærmodellen innebærer at en allerede ut fra hensynet til 

utbyttebeskatningen må finne frem og registrere giverens og arvelaterens kostpris 

(skjermingsgrunnlag) på aksjer og andeler. Følgelig fjerner innføringen av 

aksjonærmodellen et praktisk motargument mot kontinuitet for aksjer og andeler som 

omfattes av modellen”
123

. 

 

Innføringen av aksjonærmodellen førte altså til at det måtte innføres et aksjonærregister 

hvor sentrale opplysninger rundt aksjen blir registrert, inkludert kostpris/inngangsverdi. Det 

kan imidlertid stilles spørsmål om aksjonærregisteret fjerner alle problemer. Det kan jo 

fortsatt være like vanskelig å finne frem til gamle inngangsverdier nå som tidligere, selv 

om man har et register til å notere dem i.  

I den forbindelse tok jeg kontakt med Skattedirektoratet for å stille spørsmål om 

aksjonærregisteret fungerer like godt i praksis som i teorien. 

 

Ifølge Dag Frode Nilsen hos Skattedirektoratet er det visse praktiske problemer knyttet til 

aksjonærregisteret.  
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For det første kan det oppstå særlige problemer hvor det gjelder utenlandske aksjer
124

. Her 

kan det noen ganger være vanskelig å finne frem til opprinnelig kostpris, siden man ofte må 

gå veien om utlandet for å få opplysninger. Hvor mye og hvilke opplysninger som blir 

ivaretatt vil ofte variere etter selskapslovgivningen i de enkelte land.  

 

Når man har vanskeligheter med å finne opprinnelig kostpris på norske aksjer, vil perioden 

det har funnet sted RISK-regulering være viktig
125

. RISK-reglene ble innført i 1992 og 

opphevet i 2004. Reglene innebar kort sagt at aksjers andeler av inntekter som hadde blitt 

skattlagt hos selskapet, men ikke utdelt til aksjonærene, ble regnet med til den enkelte 

aksjonærs inngangsverdi slik at man på denne måten unngikk dobbeltbeskatning ved 

aksjonærens senere realisasjon av aksjen
126

. For aksjer som har blitt gjenstand for RISK-

regulering, vil det altså foreligge registrerte opplysninger om inngangsverdi. Dette kan 

derfor ha stor praktisk betydning når man skal komme frem til arvelaters/givers 

inngangsverdi. 

 

Dreier det seg om svært gamle aksjer, som f. eks har vært innen en og samme familie i 

generasjoner, kan oppgaven med å finne arvelaters/givers inngangsverdi bli langt mer 

komplisert. Dette er et vanskelig område med mye historikk
127

. Når aksjene har sittet på én 

hånd i flere titalls år, kan det være så som så med hvor mye opplysninger om aksjen som 

faktisk er dokumentert. Dette gjelder både hva arvelater/giver og hva selskapet har av 

dokumentasjon. Da sier det seg selv at det kan bli et omfattende regnestykke å komme frem 

til opprinnelig kostpris. Dersom man ikke har dokumentasjon over verdier i det hele tatt, 

må nok Skattemyndighetene finne frem til andre holdepunkter for å fastsette en verdi på 

aksjene. 

 

                                                 

124
 Telefonsamtale med Skattedirektoratet 

125
 Som note 124 

126
 Zimmer, 2005, s. 290 

127
 Telefonsamtale med Skattedirektoratet 



 58 

Det kan også oppstå den situasjon at man etter å ha registrert opplysninger i 

aksjonærregisteret, får en uoverensstemmelse mellom aksjonær og ligningsmyndighetene 

angående inngangsverdien på aksjene. Det må da stilles spørsmål om det finnes muligheter 

for å endre data når de først er registrert i aksjonærregisteret. 

Ifølge Skattedirektoratet finnes det en klagefrist etter at skattemyndighetene har fastsatt en 

inngangsverdi på aksjene. Dersom feilen påberopes etter at klagefristen er oversittet, finnes 

det dessuten muligheter for å ta opp igjen ligningen på ordinære vilkår. Det hevdes 

imidlertid at det siste kan by på praktiske problemer, da det her er snakk om kompliserte 

regnestykker som ikke kan gjøres manuelt
128

. Endring av opplysninger i aksjonærregisteret 

kan i mange tilfeller bli vanskelig i praksis også på bakgrunn av at registreringen er 

avhengig av opplysninger både fra selskap og den enkelte aksjonær. En endring må baseres 

på opplysninger fra den ene eller andre aktør, og det er da nødvendig at de feil som hevdes 

å foreligge har den nødvendige dokumentasjon. Det er imidlertid ikke alltid tilfelle at 

selskapet eller aksjonæren har eller finner den nødvendige dokumentasjon som kreves
129

. 

 

Når det gjelder ikke-børsnoterte aksjer konkret, er det å finne frem til opprinnelig kostpris 

avhengig av at aksjeoverføringer noteres og oppdateres både hos selskapet og den enkelte 

aksjonær. Det som imidlertid har vist seg i praksis, er at særlig arveoverføringer i ikke-

børsnoterte selskap ofte har blitt oversett og dermed ikke registrert
130

. Fastsettelse av 

opprinnelig kostpris ved overføring av aksjene i forbindelse med et generasjonsskifte kan 

derfor bli svært vanskelig. 

 

En annen problemstilling som kan oppstå i praksis er der hvor aksjene som overføres har 

blitt ervervet til forskjellige tidspunkt, slik at skattemyndighetene må finne frem til 

opprinnelig kostpris for hver enkelt aksje. Dette bidrar også til å øke og komplisere arbeidet 

og gjennomføringen av kontinuitetsprinsippet. 
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Hovedsynet synes å være at innføringen av kontinuitetsprinsippet i praksis utgjør en stor 

utfordring for skattemyndighetene. Utfordringen kontinuitetsprinsippet medfører viser seg i 

form av både tidkrevende og kompliserte beregninger, som i praksis ofte er vanskelig å 

utføre
131

. Dette innebærer også at aksjonærregisteret vil kunne bli et meget ressurskrevende 

system å håndheve. 

 

Det må kort nevnes at det ovennevnte system kan medføre at noen kan risikere å betale for 

mye skatt på grunn av feil i aksjonærregisteret. Dette kan skyldes feil hos skattyter selv 

eller ligningsmyndighetene. Det må være på det rene at dette er et komplekst regelverk med 

ord og uttrykk som mange kanskje ikke vil forstå. Dette kan igjen føre til at skattyter 

aksepterer den ferdigutfylte oppgaven fra ligningsmyndighetene uten å egentlig forstå 

realiteten. Og dersom skattyter ikke har vært våken i forhold til angrefristen, vil det i 

praksis innebære at han har akseptert opplysningene i registeret. Dette vil da legges til 

grunn ved beregning av utbytte og gevinst ved realisasjon av aksjen. Det kan derfor hevdes 

at det kan være behov for ytterligere korrigeringsmuligheter i tiden fremover
132

. 

 

Det kan til slutt bemerkes at også arveavgiftsutvalget drøftet de praktiske utfordringer ved 

innføring av kontinuitet. Utvalget gikk riktignok inn for et tilnærmet generelt 

kontinuitetsprinsipp, men bemerket likevel en av de mest åpenbare innvendingene mot 

kontinuitetsprinsippet: ”Innvendingene knytter seg først og fremst til at det i mange tilfeller 

vil kunne være vanskelig og arbeidskrevende å finne frem til arvelaters/givers 

inngangsverdi – særlig når denne ligger langt tilbake i tiden -, at det knytter seg store 

problemer til å bestemme størrelsen av den latente skatteplikten og at dette vil gjøre både 

arveavgiftsberegningen og skifteoppgjøret vanskeligere, noe som i sin tur kan føre til at 

færre bo kan skiftes privat……. Utvalget finner det klart at innføring av 

kontinuitetsprinsippet avhenger av at det er mulig å finne frem til tilfredsstillende løsninger 

på slike problemer”
133

. Utvalget fant ikke denne innvendingen for å være avgjørende, men 
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det ble likevel bemerket at det for aksjer kunne oppstå praktiske problemer med å finne 

opprinnelig kostpris. RISK-reglenes inntreden i 1992 ble imidlertid utvalgets avgjørende 

hensyn for at kontinuitetsprinsippet også skulle gjelde for aksjer
134

. RISK-reglene medførte 

at de fleste aksjer fikk ny inngangsverdi pr. 1.jan 1992. Situasjonen hvor det overføres 

aksjer som ikke har vært gjenstand for RISK-regulering, blir av utvalget ansett som lite 

aktuell
135

.  

Utvalget synes likevel å være klar over de praktiske problem som kan knytte seg til aksjer: 

”Utvalget henviser her til at fastleggelse av RISK-verdiene er et generelt problem som det 

arbeides med en løsning av. Å finne frem til arvelaters RISK-verdier kan antas å kunne bli 

spesielt vanskelig”
136

. 

 

Det er et tankekors at utvalgets forslag om å innføre et generelt kontinuitetsprinsipp senere 

ble avslått, mens det ble innført for aksjer; et formuesobjekt som av utvalget ble drøftet 

nettopp med tanke på å gjøre unntak fra kontinuitet.  
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7 Avslutning 

7.1 Arveavgiftsutvalgets forslag til nye regler 

I 1998 utnevnte Finansdepartementet et utvalg for å ta stilling til forskjellige spørsmål 

knyttet til arveavgiften. Resultatet ble NOU 2000:8. Utredningen tok stilling til både 

generelle og konkrete problemstillinger. Det ble bl. a tatt stilling til arveavgiftens eksistens 

overhodet, samtidig som det ble tatt stilling til hvordan den fremtidige 

arveavgiftsordningen eventuelt skulle være. Utvalget kom frem til at arveavgiften i seg selv 

skulle bestå, mens det ble foreslått flere endringer i utformingen av den. Som allerede 

nevnt, foreslo utvalget å innføre et nærmest generelt kontinuitetsprinsipp ved arv – og 

gaveoverføringer, da det gjeldende diskontinuitetsprinsippet ble ansett for å gi for store 

fordeler ved inntektsbeskatningen. Utvalget tok også stilling til spørsmålet om det fortsatt 

burde være lettelsesregler i forbindelse med generasjonsskifter. Det ble her drøftet hvorvidt 

regelen i aal. § 11A fortsatt skulle eksistere i samme form og innhold. 

 

Utvalget går ikke inn for at dagens regler for verdsettelse av ikke-børsnoterte aksjer skal 

videreføres. Utvalget begrunner dette først og fremst ut fra nøytralitetshensyn. Det legges 

for det første vekt på at de eksisterende reglene ikke er nøytrale med henhold til 

organisasjonsform
137

. Det påpekes at de gjeldende gunstige reglene kun gjelder for 

aksjeselskap, ansvarlig selskap og kommandittselskap, og at enmannsforetak som vil 

komme inn under den såkalte aksjerabatten i så fall må omdanne sin virksomhet til en av de 

nevnte selskapsformer før et generasjonsskifte gjennomføres. Dessuten tillegges det vekt at 

forretningsverdi faller utenfor når den skattemessige formuesverdi etter § 11A skal 

fastsettes. 
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For det andre utleder utvalget av nøytralitetshensynet at § 11A fører til at aksjerabatten 

også kommer annet enn foretaksformuen til gode. Dette begrunnes med at bestemmelsen 

ikke stiller krav til hvilke eiendeler som skal eies for at aksjerabatten skal komme til 

anvendelse. På denne måten mener utvalget at reglene også kommer til anvendelse der 

selskapet eier annet enn foretaksformue
138

. Det at slike situasjoner kan rammes av 

gjennomskjæring, ser utvalget som lite aktuelt på grunnlag av de svært få sakene som hittil  

har kommet opp og fordi utvalget anser omgåelseskriteriene som for diffuse.  

 

Nøytralitetshensynet synes å være det avgjørende moment for hvorfor utvalget vil endre 

reglene om verdsettelse av ikke-børsnoterte aksjer: ” Utvalget legger til grunn at 

lettelsesregler bør være mest mulig nøytrale mht. den juridiske form som virksomheten er 

organisert i, og at lettelsesreglene bør innrettes slik at de treffer de typer av gjenstander 

som man ønsker å favorisere”
139

. Utvalget ser imidlertid at nye nøytrale regler kan bli 

vanskeligere å administrere både for myndighetene og avgiftspliktige, men dette hensyn 

anses likevel ikke avgjørende: ”Men utvalget mener at reglene om aksjerabatten ikke 

tilfredsstiller de krav til nøytralitet som må stilles. De bidrar riktignok til å redusere 

avgiftsplikten meget vesentlig ved generasjonsskifte når foretaket er organisert som 

selskap. Men reglene omfatter ikke alle generasjonsskifter og er utformet på en måte som 

åpner for betydelige fordeler ut over det som er tilsiktet. Fordi reglene gjør det mulig å 

overføre aksjer og andeler helt uten eller med meget lav avgiftsplikt, har reglene også 

uheldige fordelingsvirkninger. At andre regler blir noe tyngre å administrere, kan derfor 

ikke være noe avgjørende argument”
140

.  

 

Etter å ha drøftet ulike former for lettelsesregler kommer utvalget frem til at også ikke-

børsnoterte aksjer skal verdsettes til omsetningsverdi, men at mottakere av slike aksjer skal 

slippe unna med en generelt lavere avgiftssats
141

. I tillegg kan den avgiftspliktige få rett til 
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å betale arveavgiften i avdrag. Avdragsperioden er satt til 7 år, og det skal ikke løpe renter i  

denne perioden
142

.  

 

Problemene knyttet til å finne ikke-børsnoterte aksjers omsetningsverdi, er omtalt flere 

ganger tidligere i denne oppgaven. Dette gjelder særlig i små familieeide selskap og 

særskilt hvis det i tillegg gjelder minoritetsposter i et selskap med én kontrollerende 

majoritetsaksjonær. Dette er aksjeposter som er nær sagt umulige å omsette, og 

omsetningsverdien kan ikke fastsettes dersom det er ingen villige kjøpere i markedet
143

 

Utvalgets lovforslag til § 5-3 tar derfor sikte på at dersom omsetningsverdi ikke kan finnes, 

kan aksjenes minsteverdi settes til den forholdsmessige andel av selskapets skattemessige 

formuesverdi pr. 1. januar i det året aksjene overføres. Dessuten skal det gjøres tillegg for 

merverdier av en rekke eiendeler og eventuell forretningsverdi. 

 

Det har i teorien blitt hevdet at det nye forslaget til verdsettelse av ikke-børsnoterte aksjer 

vil kunne føre til at noen aksjer vil verdsettes til en verdi som overstiger realistisk 

omsetningsverdi
144

. I familieeide selskap hvor aksjene sjelden omsettes, vil man som nevnt 

vanskelig kunne finne den reelle omsetningsverdien. Ved å verdsette aksjene til den høyere 

verdien som det nye forslaget vil medføre, vil man dermed ikke vite med sikkerhet at de 

verdiene som tas med i arveavgiftsgrunnlaget virkelig er til stede i selskapet
145

. 

 

Både de gjeldende regler og utvalgets lovforslag har fordeler og ulemper. Det er riktignok 

slik at aal. § 11A kun rammer en spesiell organisasjonsform og dessuten åpner for 

vesentlige muligheter for tilpasning. På den annen side kan det hevdes at bestemmelsen 

likevel innebærer preg av forutberegnlighet både for arveavgiftsmyndighetene og den 

avgiftspliktige. Utvalgets forslag til nye regler skal ta sikte på oppnå mest mulig nøytralitet 

både i forhold til organisasjonsform og objekt. Det kan likevel stilles spørsmål om ikke-
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børsnoterte aksjer egnes for en slik type regulering som utvalget foreslår. Dette er en type 

formuesobjekt som ofte ikke kan knyttes til en omsetningsverdi, og utvalgets forslag kan 

derfor by på problemer i praksis. Det hevdes også som nevnt at forslaget i visse tilfeller kan 

føre til en skjerpelse i avgiftsplikten og virke urimelig, særlig for minoritetsaksjonærer
146

. 

 

 

7.2 Avsluttende synspunkter 

Til tross for de til en viss grad kritiske drøftelser av aal. § 11A i denne oppgaven, må det til 

sist understrekes at bestemmelsen ikke bare er en meget gunstig verdsettelsesregel. Jo 

lavere arveavgiftsverdsettelse, desto større skattepliktig gevinst ved et senere salg. Regelen 

i § 11A må ses i lys av denne konsekvensen. 

I tillegg kan det hevdes at regelen i § 11A tilføyer forutberegnlighet på et område som 

tidligere var preget av nettopp det motsatte. Selv om bestemmelsen oftest medfører 

gunstige virkninger for arving/gavemottaker, må dette etter min mening være å foretrekke 

fremfor en situasjon preget av uvisshet. Dette kan ikke være ønskelig verken for 

arving/gavemottaker eller avgiftsmyndighetene. Uvisshet omkring verdsettelsesreglene kan 

dessuten føre til flere tvister. 

 

Det må også gjentas at det er en vesentlig forskjell mellom det å sitte som eneeier av 

aksjene eller som hovedaksjonær i et ikke-børsnotert selskap, og det å sitte på en 

minoritetspost. Minoritetsposter i slike selskap er som tidligere beskrevet i særlig grad lite 

attraktive i markedet og kan derfor ha en meget lav verdi. Situasjonen kan til og med bli 

den at selv § 11A kan komme til en verdi som er høyere enn aksjens ”reelle” verdi.  

 

Det er i skrivende stund 7 år siden utvalget foreslo de nye arveavgiftsreglene for ikke-

børsnoterte aksjer. Det at forslagene ennå ikke har blitt vedtatt og gjennomført, må kunne 

hevdes å være et tegn på at lovgiver ikke anser regelen som så fordelaktig og 

diskriminerende at den må endres. Regelens fremtid er likevel usikker, slik som den er for 
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mange lovbestemmelser særlig på skatte – og avgiftsområdet. Disse reglene bærer ofte preg 

av kortsiktighet og blir ikke sjelden til i forbindelse med regjeringsskifter.  

 

Bestemmelsen i § 11A er likevel særegen ved at den har eksistert i 15 år til tross for dens 

meget gunstige verdsettelsesvirkninger og i tillegg flere regjeringsskifter.  

 

 

 



 66 

8 Litteratur og andre kilder 

 

Litteraturliste 

 

Brudvik, Arthur J., Sven Rune Greni, Jan Syversen og Magnus Aarbakke (2004): 

Skattelovkommentaren 2003/04. Oslo: Kommuneforlaget 

 

Gjems-Onstad, Ole (2003): Norsk Bedriftsskatterett. 6. utgave. Oslo: Gyldendal Akademisk 

Forlag 

 

Greni, Sven Rune, Kristian Trosvik, Jan Syversen og Magnus Aarbakke (1998): 

Skattelovkommentaren 1997/98. Oslo: Kommuneforlaget 

 

Harboe, Einar (2000): Arveavgift. 2. utgave. Oslo: Tano Aschehoug Forlag 

 

Harboe, Einar (2000): ”Arveavgift – forslag til nye regler”. I: Revisjon og regnskap, nr. 

6/2000 s. 8. Utgitt av Den norske revisorforening. 

 

Hellevik, Mikael og Yngvar Tank (1998): Arveavgiftsloven med kommentarer. 4. utgave. 

Oslo: Skattebetalerforeningen. 

 

Hobbelhagen, Ivar (2000): ”Arveavgiften i støpeskjeen”. I: Skatterett, nr.3/2000 s. 203. 

Oslo: Universitetsforlaget 

 

Zimmer, Frederik (2005): Lærebok i skatterett. 5. utgave. Oslo: Universitetsforlaget 

 



 67 

Zimmer, Frederik (2005): ”Kontinuitetsprinsippet for aksjer”. I: Skatterett, 2005 s. 113. 

Oslo: Universitetsforlaget. 

 

Zimmer, Frederik (red.) i samarbeid med Bugge, Arentz-Hansen & Rasmussen (2001): 

Bedrift, selskap og skatt. 3. utgave. Oslo: Universitetsforlaget 

 

Zimmer, Frederik (red.) i samarbeid med Bugge, Arentz-Hansen & Rasmussen (2006): 

Bedrift, selskap og skatt. 4. utgave. Oslo: Universitetsforlaget 

 

 

Forarbeider  

 

NOU 2000:8, Arveavgift 

 

Ot.prp. nr. 48 (1962-63): Om lov om avgift på arv og visse gaver og om endringer I 

skattelovene for landet og for byene av 18. august 1911. Finans – og Tolldepartementet, 

01.02.1963 

 

Ot.prp. nr. 1 (1997-98): Skatteopplegget 1998 – lovendringer. Finansdepartementet, 

10.10.1997 

 

Ot.prp. nr. 86 (1997-98): Ny skattelov. Finansdepartementet, 21.08.1998 

 

Ot.prp. nr. 1 (2004-05): Skatte- og avgiftsopplegget 2005 – lovendringer. 

Finansdepartementet, 06.10.2004 

 

Ot.prp. nr. 92 (2004-05): Om lovendringer I skate- og avgiftslovgivningen m.v. 

Finansdepartementet, 13.05.2005 

 



 68 

Innst.O. nr. 47 (1991-92): Innstilling fra Finanskomiteen om oppfølging av skattereformen 

1992. Finanskomiteen, 20.03.1992 

 

 

Rundskriv 

 

Rundskriv R-9/92: Avgiftsmessig verdsettelse av ikke-børsnoterte aksjer og andeler i 

ansvarlig selskap og kommandittselskap – ny § 11 A i arveavgiftsloven. Finans- og 

Tolldepartementet, 16.07.1992 

 

Rundskriv R-13/95: Endringer i arveavgiftsloven m.v. Finans- og Tolldepartementet, 

12.10.1995 

 

 

Domsregister 

 

Høyesterett: 

Rt. 2002 s. 1322 Hegnar 

Rt. 2006 s. 1199 Nagell-Erichsen 

 

Oslo Tingrett: 

Dom avsagt 23.02.2007. Saksnr. 06-069075TVI-OTIR/06. Reitan-saken. 

 

 

Lover og forskrifter 

 

1964: Lov om avgift på arv og visse gaver av 19. juni nr. 14 

 

1972: Lov om arv m.m. av 3. mars nr. 5 

  



 69 

1997: Lov om aksjeselskaper av 13. juni nr. 44 

 

1999: Lov om skatt av formue og inntekt av 26. mars nr. 14  

 

Forskrift til utfylling og gjennomføring av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14. 

Finansdepartementet, 19.11.1999. 

 

 

Hentet fra nettsted 

 

Finansdepartementets brev til Skattedirektoratet, 1. desember 1998. 

www.regjeringen.no./nb/dok/andre/utvalgte_brev 

 

Lignings ABC 2006/Emner/Aksjer og andeler - kontinuitet ved arv og gave. 

www.skatteetaten.no 

 

Skatteetaten (2004): Skattedirektoratets håndbok i arveavgift, Verdsettelse av aksjer. 

Oppdatert desember 2005. www.skatteetaten.no.  

 

Skatteetaten (2005): Innføring av skattemessig kontinuitet ved arv og gave av aksjer som 

omfattes av aksjonærmodellen og deltakermodellen. Artikkel, 22.12.2005. 

www.skatteetaten.no. 

 

 

 

Annet: 

 

Telefonsamtale med Dag Frode Nilsen, ansatt i Skattedirektoratet. Oslo, 12.10.2007. 

 

http://www.regjeringen.no./nb/dok/andre/utvalgte_brev
http://www.skatteetaten.no/
http://www.skatteetaten.no/
http://www.skatteetaten.no/


 70 

Romsdals Budstikke, 30.10.2007, s. 10: Feil fra skatteetaten. Aksjonærer risikerer å betale 

for mye skatt. Intervju med statsautorisert revisor og partner i KPMG Molde, Arne H. 

Sæther. Skrevet av journalist Egil H. Torvik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 A 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


