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Generationsskiftets rättsliga problem i det
moderna samhället

Sektionsmöte

Referatskrivare: tingsnotarien Mathilda Berglin, Sverige

Debattledaren, skifterettsjustitiarius Anne Catherine Frøstrup, Norge, häl-
sade alla välkomna, redogjorde för mötets tema och lämnade ordet till refe-
renten.

Referenten, professor dr. jur. Frederik Zimmer, Norge, inledde med en kort
genomgång av huvudpunkterna i sin uppsats.

Korreferenten, advokaten Magnus Kindstrand, Sverige: Jag är verksam som
advokat i Mannheimer Swartling Advokatbyrå i Stockholm och har kom-
mit att syssla med frågor rörande generationsskiften rörande särskilt inne-
havare av större jordegendomar och där inte minst med en företeelse som i
svensk rätt kallas fideikommiss. Det är en rättsfigur som innebär att inne-
havet och successionen av egendomen styrs av ett förordnande - ett testa-
mente eller gåvobrev - enligt vilket egendomen disponeras av en person
som inte har rätt att vare sig sälja eller belåna egendomen. Vid en innehava-
res död övergår egendomen enligt den i fideikommissurkunden bestämda
successionen, oftast till hans äldste son. Fideikommissen är nu föremål för
avveckling i Sverige. Den typ av företag som utgörs av egendomar som gått
i samma släkts ägo under lång tid är i generationsskifteshänseende urtypen
av företag, där ägarkretsen i allmänhet anser att det är ytterst viktigt att
egendomen vid ett generationsskifte kan övergå till en innehavare i nästa
generation utan att förminskas eller utsättas för påfrestningar. På sin tid
instiftades fideikommissen ofta av nyrika entreprenörer. Jag förväntar mig
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inte att diskussionens slutsats skall bli en rekommendation att återinföra
fideikommissen, men en tillbakablick ger ofta perspektiv på olika lösningar.

Beträffande planläggningen av generationsskifen är det svårt med ut-
gångspunkt från förekomsten av rättspraxis att generellt säga om genera-
tionsskiften planeras och genomförs i seniors livstid, om de planlägges un-
der livstiden och genomförs efter dödsfallet eller om de inte planläggs alls
och därför genomförs efter dödsfallet, varvid gällande arvsregler träder in.
Den sistnämnda kategorin leder måhända till minst antal tvister, men är nog
från andra synpunkter, både när det gäller företagets bestånd och dess bibe-
hållande inom seniors familj, mindre framgångsrik.

Ett problem i detta sammanhang är ju ofta att senior själv har mot varan-
dra stridande och oförenliga önskemål, nämligen dels att han vill att företa-
get skall leva vidare inom familjen som om ingenting hade hänt, dels att
alla hans barn skall komma i åtnjutande av det ekonomiska värde som före-
taget representerar. Det kan ju åstadkommas genom att de delar på företa-
get, men en sådan ägarbild där företaget har flera ägare, som har olika öns-
kemål och som i varierande grad är verksamma inom företaget medför ofta
svårigheter. Passiva och aktiva ägare har inte sällan olika önskemål. Medan
passiva ägare gärna vill ha avkastning på det värde som motsvarar deras
andelar, alternativt önskar få ut kapitalet för andra ekonomiska behov, vill
aktiva ägare hellre utveckla företaget utan krav på omedelbar avkastning.
Sådana ägarstrukturer leder ofta till att majoritetsaktieägaren löser ut öv-
riga eller att företaget säljs till utomstående.

Advokatens roll i generationsskiftet och på vilket stadium han inträder i
arbetet varierar från fall till fall. En annan fråga som kan uppkomma är vem
advokaten företräder och kan företräda. Är han bolagets advokat och i vil-
ken mån kan han vara både bolagets, seniors, familjens och juniors ombud?
I Sverige kan han insättas i seniors testamente som testamentsexekutör och
skall då normalt förordnas som boutredningsman. Om han utses till bout-
redningsman på begäran av dödsbodelägarna blir han i högre grad alla
arvingars advokat.

Beträffande de svenska laglottreglerna kan noteras att de i vissa avseen-
den är strängare samtidigt som de i andra avseenden är lindrigare än de
norska pliktdelsreglerna. I svensk rätt finns inte, som i norsk rätt, någon
beloppsbegränsning till en miljon kronor, men å andra sidan är laglotten
hälften av arvslotten och inte två tredjedelar som i Norge. För företag över
en viss storlek eller ett visst värde får de svenska reglerna nog större inver-
kan än de norska. Enligt min uppfattning är det emellertid relativt få företa-
gare som är beredda att gynna en arvinge på de övrigas bekostnad i sådan
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utsträckning. Laglottens avskaffande skulle i och för sig medföra att testa-
tor skulle kunna testamentera hela egendomen till personer utanför famil-
jen och ett starkt skäl för laglottens bevarande har varit skyddet för famil-
jen. En regel som innebär att laglotten för viss arvinge skulle avskaffas för
sådana fall där testator testamenterar mer till en annan arvinge men inte till
utomstående skulle i och för sig kunna diskuteras för företagsförmögenhet.
Man kan också tänka sig olika regler för egendom som testator ärvt respek-
tive sådan förmögenhet som han själv skapat. I ärvd förmögenhet skulle
föreligga rätt till laglott men inte i nyskapad. Här uppkommer emellertid
stora praktiska svårigheter att vid seniors frånfalle dra gränsen mellan dessa
båda kategorier.

Efterlevande makes arvsrätt har i svensk rätt en något annorlunda regle-
ring än i dansk och norsk rätt. Enligt svensk rätt har från 1988 arvsrätt
införts för make, som ärver all kvarlåtenskap med fri förfoganderätt fram-
för gemensamma barn. Testator kan dock i testamente utesluta maka från
arvsrätt. Denna regel har emellertid tillkommit utan tanke på generations-
skiften inom företag och tar snarare sikte på normalfamiljen, där man öns-
kade att änkan skulle kunna bo kvar i familjens villa och inte behöva sälja
den för att kunna ge barnen deras arvslotter.

Bland ägare av jordegendomar är det regelmässigt så att innehavaren,
som normalt är en man, med förbigående av hustrun testamenterar egendo-
men till barnen. Egendomen är för det mesta enskild egendom, varför hus-
trun inte har någon giftorätt i egendomen. Dessutom är åldersförhållandena
sådana att om man också skall invänta hustruns död kommer junior ofta att
närma sig pensionsåldern innan han får tillträda.

Hur man förfar i andra företag kan väl variera och i någon mån bero på i
vilken mån hustrun varit aktiv i företaget eller eljest har kvalifikationer att
leda detta.

Professor Zimmer har redogjort för den norska åsetesrätten, som medför
att värdering av lantbruk kan ske under marknadsvärdet vid arvsskifte. Dessa
regler kompletteras av s.k. etteroppgjör som innebär att junior kan få dela
med sig till arvingarna om företaget säljs. I svensk rätt finns inte några
regler om särskilt förmånlig värdering vid beräkning av laglott eller eljest
vid arvsskifte, utan normalt skall marknadsvärdet tillämpas. För att en ar-
vinge skall ha råd att ta över en jordegendom eller ett företag och kunna
driva detta vidare med någon ekonomisk säkerhet, erfordras ofta att med-
arvingarna utlöses till ett värde som understiger marknadsvärdet. I prakti-
ken förekommer det att senior i testamente, då viss arvinge tillerkänts egen-
dom på fördelaktiga villkor, eller att arvingarna i arvskifte då medarvinga-
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rna låtit junior lösa till sig företaget på fördelaktiga villkor, infört en be-
stämmelse som liknar etteropgjör. Man kan där föreskriva att om junior
inom en viss tid säljer egendomen till ett värde som överstiger det som han
betalat för den vid skiftet, skall han dela med sig av köpeskillingen till
övriga medarvingar. För att inte fa tröskeleffekter, så att junior väntar ut
tidsfristen och sedan säljer kan man successivt avtrappa den andel som
medarvingarna får, så att de får full andel om egendomen säljs inom en
tioårsperiod. Sedan avtrappas andelen under en femårsperiod så att de efter
femton år inte får någon del av mervärdet om egendomen säljs. Om fråga är
om ett företag i utveckling kan å andra sidan ett ökat värde vara hänförligt
till juniors egna insatser vilket försvårar en sådan enkel regel och i sådant
fall kanske man förkortar den tid under vilken han skall dela med sig av
eventuell vinst vid försäljning. Man får därvid också ta hänsyn till den
skatt som junior har att betala vid försäljning av hela företaget, så att med-
arvingarna får ut sin andel netto efter den skatt som han har betalat.

När det gäller hänsynstagande till latent realisationsvinstskatt har denna
fråga behandlats i svensk rättspraxis (NJA 1975 s. 288), där högsta domsto-
len fastställt principen att latent realisationsvinstskatt får beaktas. I arvskif-
ten, som träffas genom överenskommelse är det nog numera inte ovanligt
att man tar hänsyn till latent realisationsvinstskatt. Ofta tar man i sådana
fall inte hänsyn till hela skatten utan till en del därav beroende på hur san-
nolikt det är att egendomen kommer att säljas och i så fall inom vilken tid.

Även om arvsskatten svarar för en obetydlig del av statens inkomster,
betyder det emellertid inte att den inte är kännbar för den som vid ett gene-
rationsskifte skall betala arvsskatten. Människan har en stor förmåga att
vänja sig vid nya regler och detta gäller också skattesatser. När man talar
om rimliga arvsskattesatser är det möjligen så att det inte finns någon abso-
lut sanning. Man kan konstatera att den högsta skattesatsen vid arv mellan
föräldrar och barn före 1959 var 20 % för att sedan i mitten av 1980-talet
uppgå till 65 % och numera är den 30 %. Reglerna om hur egendom värde-
ras har också förändrats och därvidlag har numera i svensk rätt införts en
regel som innebär att företagsförmögenhet värderas till ett värde som är
30 % av ett på visst sätt uträknat substansvärde. Även om det nog inte är
politiskt möjligt att avskaffa arvsskatten, kan man i och för sig tycka att om
arvsskatten under en dryg trettioårsperiod varierar upp och ner på ett sådant
sätt skulle man kunna sänka den med ytterligare lika många procenten-
heter, varvid den skulle vara nere i noll.

Vid arv beskattas i Sverige företagsförmögenhet efter en värdering till
30 %. Så sker också vid gåva, men det förutsätter att hela egendomen ges
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bort utan villkor till förmån för givaren och för att förvärvskällan inte fy-
siskt uppdelas utan ges bort med lika ideella andelar. Företagaren kan där-
för inte dela upp sitt företag genom att ge en viss del därav till ett barn och
en annan del till ett annat barn utan måste ge dem ideella andelar, varefter
de får lösa ut varandra om de vill dela upp företaget, något som i sin tur kan
föranleda skattekonsekvenser.

I svensk rätt finns inte några bestämda regler av innebörd att latent skatte-
skuld skall beaktas vid värderingen för beskattningsändamål, men å andra
sidan upptages börsnoterade aktier schablonmässigt till reducerade värden,
vilket i sig kan ge utrymme för beaktande av latent skatteskuld. Dessa
schablonregler ger dock inte något utrymme för att låta företag med högre
latent skatteskuld behandlas mildare än företag med lägre. Reglerna om att
värdera aktier på A-listan till 75% har sin grund i ett rättsfall där i ett rikt
dödsbo aktier i Astra upptogs till fullt pris, varpå aktiekursen sjönk och för-
säljningen dessutom föranledde realisationsvinstskatt, vilket i sin tur med-
förde att skatten blev högre än värdet på aktierna och dödsboet gick i konkurs.

När det gäller frågan om hänsynstagande till latent skatteskuld är det
svårt att hitta en allmängiltig regel, eftersom det är osäkert om och när
skatten kommer att realiseras, varför man nog får finna en schablon.

Med hänsyn till den framfarna tiden skall jag stanna här. Jag vill samti-
digt nämna att utöver de regler som nu behandlats har även associationsrätts-
liga regler avseende främst aktiebolag och handelsbolag, liksom de skatte-
regler som gäller för dessa, stor betydelse för möjligheten att genomföra
generationsskiften, även om de inte tar sikte just på företagets övergång.

T.f. professor Christer Silfverberg, Sverige, redogjorde för de svenska
lättnadsreglerna beträffande värdering av egendom och bakgrunden till de-
ras införande och anförde i huvudsak följande. Det finns två olika särregel-
system i Sverige i dag. Det ena rör möjligheterna att få anstånd med
erläggandet av arvs- och gåvoskatt, det andra är de särskilda s.k. lättnads-
reglerna vid värdering av egendom. Anståndsreglerna innebär att man un-
der vissa förutsättningar kan få upp till tjugo år på sig att betala skatten.
Vad gäller företagsvärdering har man den s.k. 30-regeln som innebär att
man värderar företagsförmögenhet till 30 % av substansvärdet. Regeln
omfattar inte all egendom och gäller bara rörelse och jordbruk; således
omfattas inte förvaltande verksamhet. Rörelseformen är utan betydelse -
däremot omfattas inte noterade bolag. Det finns en betydande rättsosäkerhet
angående villkoren för att 30-reglen skall få användas och detta är ett av de
områden där rådgivaransvaret oftast görs gällande.
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Han fortsatte: Jag håller med professor Zimmer om att det finns en kon-
flikt mellan de regler som skall möjliggöra en överlåtelse av företags-
förmögenhet med rimliga skattekonsekvenser samtidigt som de inte ska
kunna utnyttjas för skatteplanering. Idealet torde vara att sänka skattesatserna
och samtidigt förändra värderingsreglerna och införa en marknadsmässig
värdering av egendom. Som systemet ser ut idag är det alltför heterogent
för att vara nöjaktigt.

Advokaten Anne Birgitte Garnmeljord, Danmark, redogjorde för de danska
reglerna om boavgift, vilka trädde i kraft den 1 juli 1995, och anförde där-
vid följande. De nya reglerna förändrar det tidigare gällande systemet så-
tillvida att det skall betalas en skatt på boets behållning i stället för på varje
arvslott. Boavgiften beräknas på den godkända bobehållningen och utgör
15 % av den del av boets värde som överstiger 180 000 DKr (1995 års
nivå). I stället för tre arvsklasser finns numera två - arvsklass A och arvs-
klass B - där arvsklass A omfattar barn och barnbarn med flera närmare
anhöriga medan arvsklass B omfattar övriga arvsberättigade. För arv till
arvsberättigade i arvsklass A betalas en boavgift på 15 %. För större bon
kan detta innebära en väsentlig lättnad jämfört med tidigare medan mindre
bon i vissa fall fått kännas vid en mindre ökning av skatten. Arvsberättigade
i arvsklass B betalar utöver boavgiften på 15 % en proportionell tilläggs-
boavgift på 25 %. Tilläggsboavgiften beräknas efter avdrag för boavgiften
på så sätt att den effektiva boavgiften maximalt kan uppgå till 36,25 %. Arv
till efterlevande make är fritt från boavgift liksom försäkringar o. dyl. som
tillfaller maken utan att vara egentligt arv. Beträffande gåva kan nämnas att
gåvoavgiften efter reformen uppgår till en proportionell avgift på 15 % av
gåvan, med rätt för vissa gåvomottagare, bl.a. föräldrar och barn, till ett fri-
belopp på 40 000 kr årligen.

Advokaten Frantz Dahl, Danmark: Det är glädjande att man nu intresserar
sig för generationsskiftesproble-matiken med tanke på att de problem - i
vart fall i Danmark - som hänger samman med generationsskiften är så
kolossala. Egentligen är det skandalöst att det tas ut arvsskatt i de nordiska
länderna där skattetrycket överlag är så högt. Ett förslag för att underlätta
för den som inte kan betala sin arvsskatt skulle kunna vara att göra som
man gör med fastighetsskatten i Danmark, nämligen att den innestår som
en prioriterad fordran med säkerhet i egendomen. Ett annat alternativ, om
staten nödvändigtvis skall ta ut arvsskatt vid företagsarv, skulle kunna vara
att staten fick samma roll som en aktieägare; går företaget bra får staten
pengar, går det dåligt får staten ingenting.
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Debattledaren skifterettsjustitiarius Anne Cathrine Frøstrup, Norge: Tack
för de synpunkterna. Man kan fråga sig vilka hänsyn som egentligen bör tas
till junior - vilka skäl talar för att det ska vara så mycket enklare att överta
företag inom familjen? Det kan hävdas att det samhällsekonomiska per-
spektivet - främst att arbetstillfällen bibehålls - skulle motivera särregler.
Detta kan emellertid kanske tillgodoses oberoende av om företaget stannar
inom familjen.

Professor dr. jur. Peter Lødrup, Norge: Min första reflektion rörande pro-
fessor Zimmers uppsats var att regelverket om generationsskifte inte är an-
passat till de enskilda delarna i vårt juridiska system. Det grundläggande
måste vara att tillse att minsta möjliga hinder läggs i vägen för en ända-
målsenligt överföring av företaget till nästa generation.

Man kan fråga sig om det viktigaste är den ur företagets synvinkel mest
ändamålsenliga överföringen eller om det finns andra intressen som i detta
sammanhang väger tyngre. Personligen anser jag att ändamålsenlig överfö-
ring av företaget till nästa generation är viktigast, men det har hävdats från
andra håll att t.ex. hänsynen till efterlevande make är ett hänsyn som skall
väga tyngre. I det avseendet skiljer sig regelverken åt i de olika nordiska
länderna, vilket inte tycks ha sin grund i sakliga skillnader i förhållandena
i respektive land.

Den reflektionen kan göras att laglottsreglerna inte är något större pro-
blem så länge generationsskiftet är planlagt, d.v.s. det är fråga om en livs-
disposition och inte en dödsdisposition. Vid plötsliga förändringar, antingen
vid ett oväntat dödsfall eller vid ett väntat dödsfall där skiftet inte planerats,
bör då de privaträttsliga reglerna ställa sig i vägen för en för företaget
ändamålsenlig överenskommelse? I detta sammanhang kommer de privat-
rättsliga reglerna in med större styrka, särskilt beträffande den efterlevande
makens ställning. I dessa avseenden skiljer sig dansk och norsk rätt å ena
sidan och svensk rätt å den andra åt. I Norge och Danmark innebär oskiftes-
ordningen att efterlevande maken kan överta stora och blomstrande företag
utan att barnen eller andra efterlevande kan göra något åt det. Man måste
fråga sig om rätten att sitta i oskiftat bo bör ha den genomslagskraft den har
i dag. Min åsikt på den här punkten är att vissa inskränkningar borde kunna
göras, något som även professor Zimmer tycks förespråka.

Slutligen vill jag påpeka att det i Norge finns en märklig effekt i gåvobe-
skattningen som inte finns i övriga Norden. Det finns ingen allmän gåvoskatt
i Norge med mindre det rör sig om gåvor till barn eller barnbarn. Den före-
tagsledare som inter vivos vill skänka bort sitt företag till en kompanjon eller
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medarbetare kan således göra det fullständigt skattefritt, medan om mottaga-
ren är ett av hans barn utlöses arvsskatt med maximalt 20 procent.

Advokaten Ole Linnemann-Schmidt, Danmark: Det som i uppsatsen om
oskiftat bo tycks vara en feluppfattning av referenten beträffande för-
hållandena i Danmark. Det är således så i dansk rätt att den som sitter i
oskiftat bo har en skyldighet att förvalta egendomen i efterarvingarnas in-
tresse. Den danska ordningen är, såvitt jag förstår, mycket lik den norska, i
det avseendet att man inte får sälja fast egendom eller ge gåvor som står i
missförhållande till boets värde.

Som praktiserande advokat undrar jag varför man inte helt enkelt tar och
vänder upp och ner på hela arvsordningen. Reglerna fortsätter att fungera
på samma sätt som de av tradition har gjort sedan de infördes i början av
1800-talet utan några mer omvälvande förändringar. Samhället är emeller-
tid ett helt annat nu än då. På den tiden var en femtioårig man en gammal
man och hans barn var tjugofem år gamla när han dog, typiskt sett. I dag
kan det väl vara så att mannen dör vid femtio, men änkan kan sitta i oskiftat
bo tills hon blir åttio eller mer. Vår Herres barmhärtighet och den moderna
läkarvetenskapen har gått hand i hand och gjort att våra rättsregler hamnat
på efterkälken. En sjuttioårig son har föga användning för kapitalet när
hans föräldrar dör. Det enda riktiga vore att hoppa över en generation så att
inte barn utan barnbarn ärvde sina mor- och farföräldrar. Svårigheten ligger
bara i när man skall införa nyordningen - en generation blir ju då utan arv.

Slutligen vill jag förespråka en ingående och förutsättningslös diskus-
sion av reglerna om rätten att sitta i oskiftat bo.

Förvaltningsrådet Olof Olsson, Finland: Jag vill inledningsvis påpeka att
jag här kommer att ge uttryck för mina egna synpunkter och inte högsta
förvaltningsrådets åsikter.

Rättsläget i Finland överensstämmer i huvudsak med det svenska. Det
som skiljer de båda länderna åt är att den finska arvsskatten är klart lägre än
den svenska. Vi har i Finland av hävd haft en låg arvsskatt och har därige-
nom skiljt oss från den övriga nordiska länderna. I övrigt är vår skattenivå
som de övriga ländernas. Detta har fatt till följd att vi i Finland har haft
betydligt mindre problem med arvsskatten i samband med generationsskif-
ten. Dessutom är statens intäkter av arvsskatten överraskande nog ganska
goda - väl i nivå med de svenska - trots den lägre skattesatsen. Det här
antyder att skatteplaneringen i Finland nog har väsentligt blygsammare
omfattning, vilket är en naturlig effekt av låga skattesatser.

Finland har en del av de lättnadsregler som professor Silfverberg redo-
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gjorde för tidigare. I fråga om dem kan sägas att trots att problemen överlag
har varit färre i Finland än de tycks ha varit i Sverige så är problemen av
samma art när de dyker upp. Ett konkret, lite grovhugget system med lite
lägre skattesatser har fördelen av att vara robust och bestående över tiden,
lättare att tåla och mindre inbjudande till skatteplanering. Jag tror således
att professor Silfverbergs idé om ett mer homogent system med lägre skatte-
satser och marknadsmässig värdering av egendomen är god.

Korreferenten hänvisade till fideikommiss; något som i Finland avskaf-
fades på 40-talet, vilket socialt sett var en viktig reform. Men är det inte
egentligen en ganska bra och tilltalande ordning? Där är det ju så att man
har avstått från att disponera kapitalet men får disponera avkastningen.
Samma sak försöker man ju ibland uppnå genom att sätta kapitalet i en
stiftelse och ha ett verksamhetsbolag som bedriver verksamheten. Effekten
blir att man från generation till generation kan njuta avkastningen men att
kapitalet består. I dessa fall skall ju inte kapitalet beskattas utan endast det
kapitaliserade värdet av avkastningen. Det är möjligt att en sådan lösning
skulle vara att vrida klockan tillbaka så till den grad att det inte är menings-
fullt att ens diskutera det, men det skulle vara intressant att höra referentens
synpunkter på det. Om det finns något sunt i den här tankegången så borde
det finnas tillgängliga instrument i rättsordningen för att tillskapa de här
effekterna så att det inte är beroende av innovationsförmågan hos de en-
skilda rådgivarna.

Debattledaren, skifterettsjustitiarius Anne Cathrine Frøstrup, Norge: Jag
vill ge en kort kommentar angående fideikommisss. Det kan självklart vara
en frestande lösning för vår tids nyrika att upprätta fideikommisser med
tanke på sina efterlevande. I Norge är det emellertid förbjudet i grundlagen
att tillskapa fideikommisser. Skälet till det är att man vill undvika ett nytt
adelsskap.

Høyesterettsadvokaten Jan Fredrik Dahl, Norge: Man kan fråga sig vilka
våra största problem beträffande generationsskiftena är idag. Tre delområden
är därvid intressanta. För första är det de generella reglerna om arvsskatt.
Ingen är särskilt förtjust i skatter men det är något som man får leva med på
alla områden i samhället. Det är således inte det allvarligaste problemet.
För de andra är det möjligheterna att genomföra generationsskiftet under
seniors livstid. Det går i stort sett bra om man kan sitt ämnesområde och
gör det grundligt. Visserligen innebär vissa regler svårigheter och de skulle
naturligtvis kunna förbättras men rent praktiskt så går det att genomföra.
Inte heller här ligger den allvarligaste problematiken. För det tredje är det
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fallet att senior dör och det blir ett reguljärt skifte och det finns ett företag
med i bilden. Häri ligger de största svårigheterna. Problemen blir självfal-
let störst när det finns en efterlevande make och barn som håller på sina
rättigheter och de blir strid. Men det är faktiskt också problematiskt även i
de fall när efterlevande maken och barnen har en vilja att lösa det hela och
när de är beredda att göra eftergifter för att få till stånd ett generationsskifte
som är bra för familjeföretaget. Det är här som regelverket fallerar och här
måste vi arbeta för att få en förändring till stånd.

Domaren Finn Kløvstad, Norge: Jag blev engagerad av det sista inlägget.
Som domare i Oslo skifterett så är det ju konflikterna efter det att senior
dött som kommer till oss.

Det är ju uppenbart ett klart gränssnitt mellan politik och juridik och det
är det senare jag vill befatta mig med. Politiken är det underliggande och
jag intresserar mig inte för om arvsskattesatsen är låg eller hög eller om det
råder kontinuitet eller diskontinuitet i beskattningen. Utifrån skatterättsliga
betraktelser är det politik. Jag ser bara på i vilken grad reglerna komplice-
rar ett förnuftigt skifte mellan arvingarna. Det är ju inte så att det är givet
vem som skall överta företaget. Så är det bara i de fall när det endast finns
en arvinge eller att det, enligt norska regler, är en efterlevande make som
tar allt som minimiarv. Inte heller är det några problem när junior är ensam
- då kan han lika gärna skattas ihjäl för min del. Problemet är när det är flera
arvingar varvid huvudregien enligt norsk rätt är att alla som utgångspunkt
är likaberättigade och att var och en av arvingarna kan kräva att företaget
säljs. Den lösning man väljer är ointressant - det är politik. Min huvudtes är
att man inte kan börja diskutera skatterättsliga konsekvenser förrän vi har
löst frågan om vem som skall överta företaget. Finns det något motiv för att
junior skall ha bättre villkor när han övertar företaget än en utomstående
köpare? Den som så starkt vill ha företaget till förfång för sina bröder och
systrar kanske till och med skall betala lite mer. Då får ju i vart fall sysko-
nen bättre kompensation.

Debattledaren, skifterettsjustitiarius anne Cathrine Frøsirup, Norge: Är detta
synpunkter som hela församlingen delar eller finns det andra kommenta-
rer? Flera har varit inne på generella frågeställningar här, t.ex. värdering -
skall det vara fördelaktigare för den som skall överta att få en lägre värde-
ring också i förhållande till sina medarvingar eller skall ett regelset gälla
mellan arvingarna och ett annat i förhållande till beskattningen?

Referenten, professor, dr. jur. Frederik Zimmer, Norge: Jag vill kommen-
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tera Finn Kløvstads inlägg. Han tycks ha väldigt lite förståelse för behovet
av kontinuitet i verksamheten och sätter saken på sin spets och prioriterar
likhet mellan arvingarna före alla andra hänsyn. Det må ju vara hänt, men
man kan inte avfärda alla andra frågeställningar med att det skulle vara
politik och därför ointressant.

Inlägget från Christer Silfverberg aktualiserade ett par viktiga saker. Han
visade t.ex. på det dilemma som lättnadsregler medför. Det är en sak att
skapa regler som underlättar generationsskiften och som gör att arvsskiften
inte behöver skapa så stora problem, en annan sak att samtidigt undvika
regler som möjliggör skatteplanering utöver det som var avsett. Detta är
ett dilemma som skattelagstiftaren alltid måste leva med och det är svårt att
ge några regler för hur det skall hanteras, men jag tror att ett recept kan vara
att ha mesta möjliga konsekvens i reglerna.

Den redogörelse advokat Gammeljord gjorde angående de nya danska
reglerna om boskatt ger många intressanta perspektiv. Ett av de stora prob-
lemen med arvsskatt är ju att den förutsätter att det i anslutning till döds-
fallet används likvida medel som företaget behöver till annat för betalning
av skatt. Vidare är skattläggningen ett stort administrativt problem och så-
vitt jag har förstått så är ju en av huvudtankarna bakom den danska refor-
men att man får ett system som administrativt är mer lätthanterligt. Vidare
har man avskaffat progressionen. Även om jag kanske inte vill gå så långt
som advokaten Frantz Dahl och säga att arvsskatten är en skandal så anser
jag att den danska modellen är något att överväga även för de andra nor-
diska länderna.

Professor Bertil Wiman, Sverige: Jag är verksam som professor i internatio-
nell skatterätt vid Handelshögskolan i Stockholm och jag tänkte ta tillfället
i akt och peka på några andra skattekonsekvenser som aktualiseras inför ett
generationsskifte. Vi har hittills diskuterat utifrån ett arvs- och gåvoskatte-
perspektiv, men det finns skäl att notera att det även inkomstskatterättsligt
kan uppkomma effekter för företaget vid eller inför ett generationsskifte.
Det är ofta så i samband med företagöverlåtelser inför generationsskiften
att man har ett behov av att omstrukturera verksamheten. Skäl härför kan
vara att man vill lösa ut partners, dela upp verksamheten så att barnen kan
få var sin del eller kanske ta in anställda som delägare. Omstruktureringen
kan då utlösa inkomstskatterättsliga effekter. Det finns i Sverige och i övri-
ga nordiska länder regler om s.k. uttagsbeskattning i en eller annan form.
Således gäller att om man har en värdereserv i en tillgång som flyttas ut
från skattesubjektet, t.ex. från ett aktiebolag till ett annat, så utlöser det
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enligt huvudregeln uttagsbeskattning, d.v.s. man skall intäktsföra marknads-
värdet på tillgången i fråga. Detta kan medföra att en omstrukturering för-
svåras eller till och med förhindras. I Sverige finns det undantagsregler
som innebär att man om särskilda skäl finns kan undvika uttagsbeskattningen
och i stället få en kontinuitet när det gäller det skattemässiga värdet på
tillgångarna. I svensk rättspraxis har generationsskiftesplanering i vissa fall
ansetts utgöra sådana särskilda skäl. Ett krav som därvid uppställts har varit
att det skall föreligga ett ägarsamband mellan de båda företagen, vilket det
inte alltid gjort i generationsskiftesfallen. Problemet kan ju också uppträda
efter dödsfallet såtillvida att man inte har hunnit planera generationsskiftet
och efter dödsfallet står med en ogynnsam ägarstruktur. Om man vill se
över reglerna för generationsskiften och kanske skapa regler som underlät-
tar sådana, så menar jag att man även bör se över de inkomstskatterättsliga
reglerna om uttagsbeskattning och se till att de inte försvårar omstrukture-
ringar.

Debattledaren, skifterettsjustitiarius Anne Cathrine Frøstrup, Norge: Det
finns många olösta frågor i de här sammanhangen. Vi har bl.a. varit inne på
frågan om efterlevande makes ställning där vi hört om oskiftesproblematiken
i Norge och Danmark medan man i Sverige har en lösning där efterlevande
makan ärver allt. Är oskifte i sig själv något som förhindrar generations-
skiften ? Vi har hört advokaten Magnus Kindstrand berätta att hans erfaren-
het är att i de fall generationsskiftena är planlagda så hoppar man ofta över
den efterlevande maken till förmån för barnen. Är det något som är allmänt
önskvärt?

Domaren Jytte Scharling, Danmark: Från en praktikers synvinkel upplever
jag att reglerna om oskiftat bo och efterlevande makes ställning är något
som ligger allmänheten mycket varmt om hjärtat. Jag har inte hört någon
som har önskat att begränsa den efterlevande makens ställning. Den lag-
stiftning som har varit på senare tid har stärkt den efterlevande makens
ställning och det gäller också den nya boskatten där vi i Danmark precis fått
en regel som säger att efterlevande maka inte skall betala någon boavgift/
boskatt på de medel de ärver. Min uppfattning är att det inte finns stöd för
några försämringar av dessa rättigheter.

Advokaten Jan Fredrik Ottesen, Norge: I praktiken går generationsskiften
alldeles utmärkt trots våra skatteregler. Vi har ju också något som heter lex
Michelsen som gör det möjligt att hoppa över ett par medarvingar så att
junior i princip kan ärva allt. Problemet är de oplanerade generationsskift-
ena där mannen dör relativt ung och där den efterlevande makan tycker att
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junior nog är lite för ung för att ta över det hela så tidigt. I dessa fall är
innebär reglerna om oskifte stora problem och jag anser att rätten att sitta i
oskiftat bo borde begränsas till att avse bostad och bohag och inte innefatta
företag. Åsetesrätten tror jag inte är någon god lösning; den som vill ha
företaget bör lösa ut de andra till fullt pris. Dock kan han få några år på sig
att betala de andra arvingarna så att han inte far likviditetsproblem.

Advokaten Tove Dahl, Danmark: Jag vill kommentera det som Jytte Schar-
ling sa tidigare om oskiftat bo. Min erfarenhet som praktiserande advokat
är att de som kommer för att fa råd om upprättande av testamente i all-
mänhet är mycket måna dels om att efterlevande maken skall kunna sitta i
oskiftat bo och dels att särkullbarnen tillgodoses. Jag tror inte att det finns
något så dumt och dåligt som reglerna om oskiftat bo. Det går väl an i de
fall där den efterlevande maken är mycket gammal. Då är det bra att hon
inte skall behöva sälja villan. Men i de allra flesta andra fall är det en riktigt
dålig idé. Det tycks i allmänhet vara männen som tycker att det är en bra
lösning. Det säkrar honom såtillvida att hans hustru inte gifter om sig för
det har hon inte råd med med mindre hon försöker få till stånd ett avtal med
barnen. Rätten till oskiftat bo bör begränsas till de helt allmänna situatio-
nerna när kvarlåtenskapen endast består av villa och bil och man har en
ganska normal ekonomi. I bon där man har en mera omfattande affärsverk-
samhet kan reglerna om oskiftat bo leda till de mest förfärliga resultat, både
för den efterlevande och för företaget.

Advokaten Erik Hovgaard, Danmark: Jag hör till de advokater som är mycket
begeistrade över de regler vi i Danmark fått rörande både boskatt och suc-
cession, vilka innebär att vi stort sätt inte behöver planlägga generations-
skiften. Jag kan inte ansluta mig till kravet på begränsning av rätten till att
sitta i oskiftat bo. För mig är det helt avgörande att den efterlevande maken
oavsett om det är mannen eller kvinnan skall kunna fortsätta leva samma
liv som före dödsfallet.

Referenten, professor, dr. jur. Frederik Zimmer, Norge, redogör för det
norska reglerna om diskontinuitet och ställer frågan till debattdeltagarna
om inte de norska reglerna måste anses vara helt förlegade.

Domare Finn Kløvstad, Norge: Jag blir lite provocerad av diskussionen
om diskontinuitetprincipen, som jag tror att man ser lite för lösryckt ur sitt
sammanhang. Det viktigaste är att ha regler som är praktiska för den gängse
arvingen i denna situation. Beträffande frågan om junior skall få överta
företaget till ett lägre värde eller till marknadsvärde så ser man genast att
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om man tar in värderingsproblem, som t.ex. latenta skatteförpliktelser, så
blir det en arvstvist. Arvingarna måste ju i princip vara eniga för att en skall
få rätt att ta över hela företaget på de andras bekostnad. Om man alltså som
utgångspunkt har flera arvingar som är likaberättigade så krävs, för att den
skall få företaget som är mest kvalificerad, att arvingarna kommer överens
och de måste då också komma överens om vilket värde företaget skall anses
ha. Den svårighet som arvingarna ställs inför av att behöva diskutera är de
latenta skatteförpliktelserna och deras betydelse för arvsskiftet. Reglerna
får inte bli för komplicerade och förutsätta att allt skall prövas av domstol.
Arvingarna måste kunna klara detta själva med eventuell hjälp av advokat.
Alla regler som är konfliktskapande bör undvikas och det är konfliktskapande
att behöva diskutera till vilket värde en person skall få överta ett företag.
Det är min poäng.

Byfogden Lars Borge-Andersen, Norge: Jag blir lite provocerad när en do-
mare i Oslo skifterätt menar att det skulle vara helt omöjligt att praktisera
regler som de andra nordiska länderna praktiserar till synes utan några större
problem, liksom att det framställs som ett problem att det finns en rätt för
arvingarna att kräva att boets egendomar skall säljas. Det behöver inte inne-
bära några som helst problem. Inte heller behöver det vara något problem
att ha en skatterättslig schablonregel. Jag utgår från att man i de andra län-
derna löser detta på ett praktiskt sätt.

Debattledaren, skifterettsjustiarius, AnneCathrine Frøstrup, Norge, tackade
debattdeltagarna och övriga åhörare för visat intresse och en intressant dis-
kussion och lämnade ordet till referenten och korreferenten.

Referenten, professor, dr. jur. Frederik Zimmer\ Norge, kommenterade bl.a.
professor Bertil Wimans inlägg och redogjorde kort för de norska reglerna
om uttagsbeskattning samt tackade alla för en bra debatt med många friska
inlägg.


