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GENERASJONSSKIFTETS RETTSLIGE
PROBLEM I DET MODERNE SAMFUNN

Av professor, dr. juris Frederik Zimmer, Norge

1. Inn ledning

Det finnes i nordisk rett neppe noen allmenn rettslig definisjon av hva som
menes med generasjonsskifte. Noen slik definisjon trenges heller ikke for
det foreliggende formål. I dette referat har jeg for øye overføring av
eiendomsrett til gjenstander og verdier knyttet til økonomisk virksomhet
med sikte på stillingen etter at nåværende (med)eier (heretter kalt senior)
har trukket seg tilbake.

Overføring såvel ved dødsfall som mens senior lever hører med.
Erververen (heretter ofte kalt junior) vil ofte være barn av senior, men kan
også være andre (presumtivt yngre) slektninger (barnebarn, nevø, niese,
yngre søsken). Eller erverver kan være ubeslektet med senior, f.eks. ansatt
i foretaket eller testamentsarving. Overveielser omkring generasjonsskiftet
kan naturligvis også ende med at foretaket blir solgt til utenforstående,
fusjonert inn i et annet selskap eller nedlagt (særlig aktuelt hvor virksomheten
er sterkt knyttet til seniors person).

Emnet omfatter overføring av all økonomisk virksomhet, uansett i hvilken
rettslig form den drives (enmannsforetak, kompaniskap, aksjeselskap) og
uansett bransje. Generasjonsskifte i jordbruk omfattes således av emnet.
Stillingen utenfor økonomisk virksomhet (f.eks. seniors bolighus, porte-
føljeaksjer) tas ikke særskilt opp i det følgende, men mye av det som sies
vil ha relevans også utenfor økonomisk virksomhet.

Overføring i forbindelse med generasjonsskifte skjer normalt helt eller
delvis vederlagsfritt. Hvor vederlag ytes, skjer det gjerne i form av
gjeldsovertakelse eller pensjonsytelser til senior. Betalinger til medarvinger
er også aktuelt. Vederlag i form av gjeldsovertakelse eller ytelser til med-
arvinger kan forekomme også hvor overføringen skjer ved arv.

Mange personkategorier kan berøres av og vil kunne ha interesser i et
generesjonsskifte. Sentralt står naturligvis overdrager (ved overføring i live)
og erverver. Forholdet til erververens medarvinger er viktig. Også seniors
og juniors ektefeller vil gjerne bli berørt. Det samme gjelder seniors
eventuelle kompanjonger eller medaksjonærer. I et annet plan ligger de
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ansattes interesse i at foretaket blir drevet videre uten svekket konkurranse-
kraft. Foretakets kreditorer kan også nevnes.

Også det offentlige har interesser i generasjonsskifter. Dels har det
offentlige slik interesse i egenskap av kreditor for skatter og avgifter. Men
dels har det offentlige en mer generell interesse i at foretakene kan leve
videre etter generasjonsskifte. På dette punkt er problemstillingene omkring
generasjonsskifte en del av den mer generelle problemstilling om små og
mellomstore bedrifter (SMB eller - på engelsk - SME). Det synes å være
en allmenn erkjennelse at SMBer utgjør en ryggrad i landenes økonomi.
Det er derfor sterk offentlig interesse knyttet til rammevilkårene for SMBer.
Dette har bl.a. gitt seg utslag i engasjement fra OECDs og EUs side. OECD-
rapporten Taxation and small businesses (OECD, Paris 1994) omfatter også
generasjonsskifteproblemer. Det samme gjelder EU-kommisjonens med-
delelse Forbedring af skatteforholdene for små og mellomstore virksomheder
(COM (94) 206, datert 25. mai 1994), mens et annet og mer omfattende
EU-dokument, Communication from the Commission on the transfer of
business; actions in favour of SMEs (94/C 204/01) datert 23. juli 1994, går
nærmere inn på generasjonsskifteproblemer.

Generasjonsskifter kan reise rettsspørsmål på en rekke rettsområder.
Sentralt står naturligvis arveretten. Arveforskudd og gave(salg) behandles
dels i arveretten, dels i kontraktsretten. Familierettslige regler kan særlig
ha betydning for muligheten for å tilrettelegge for generasjonsskifter hvor
senior er gift. Konsesjonsrettslige regler kan ha betydning for muligheten
for å overføre fast eiendom eller aksjer til junior. Selskapsretten regulerer
forholdet til seniors kompanjoner og medaksjonærer og gir dessuten viktige
rettslige premisser for en rekke mulige tiltak i forbindelse med genera-
sjonsskifte (endring av selskapsform, kapitalutvidelse, fusjon, fisjon osv.).
Særlig sentralt står skatte- og avgiftsretten. De skatte- og avgiftsrettslige
konsekvenser av de ulike alternative måter å gjennomføre generasjonsskiftet
på, er formodentlig i praksis sterkt styrende for valg av alternativ.

Noen samlet fremstilling av rettsproblemer omkring generasjonsskifte som dekker
alle disse rettsområdene, finnes neppe i Norden. Men ved siden av de generelle
arve-, kontrakts- og skatterettslige fremstillingene finnes det en del arbeider som
behandler sentrale sider av saken. Johan Giertsen: Generasjonsskifte (Bergen 1995)
gir en inngående behandling av kontrakts- og arverettslige spørsmål ved overføring
av foretak til livsarving. Thøger Nielsen og Gustaf Lindencrona: Internationalt ge-
nerationsskifte (København 1983) behandler internasjonale arve- og skatterettslige
spørsmål (en problemstilling som ikke tas opp i det følgende). Lars Pelin: Överlå-
telse av företag; med särskild inriktning på generationsskifte (Lund 1993) er en
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skatterettslig studie nært knyttet til svensk materiale. Christer Silfverberg: Gåvo-
beskattningen i nordiskt perspektiv (Stockholm 1992) gir en inngående analyse av
gavebeskatningen (arveavgift på gaver) i komparativ nordisk belysning. Göran
Englund: Om inkomstskattefaktorn vid beskattning av benefika förvärv (Lund 1960)
og Frederik Zimmer: Arv og skatt (2. utg. 1990) handler begge om inntektsskattes-
pørsmål i forbindelse med arv og gave og samspillet mellom inntektsskatt og arve-
avgift. Den nordiske seminarrapporten Skatteproblem vid generationsskifte i fa-
miljeföretag, Nordiska skatte vetenskapliga forskningsrådets skriftserie nr. 5, Stock-
holm 1978, har fremdeles interesse. Mer "oppskriftspregede" fremstillinger finnes
det flere av; et eksempel er Gunilla Haglundh og Sverker Hydén: Generationsskifte
i familjeföretag (Stockholm 1993).

2. Fakta

Problemstillinger omkring generasjonsskifte er aktuelle i alle foretak hvor
en person eller medlemmer av samme familie kontrollerer foretaket (evt.
sammen med medlemmer av andre familier i kompaniskap). Dette gjelder
formodentlig svært mange av de bedrifter som det er vanlig å klassifisere
som SMB. De aller fleste foretak synes å falle i denne kategori. I EU-
rapporten 94/C 204/01 (s. 2) opplyses det av de 15 millioner foretak som
antas å finnes i unionen, har 92% mindre enn 10 ansatte og 99% mindre enn
500 ansatte. (Tall som viser det samme finnes hos Giertsen 1995 s. 19-21
og ikke minst i OECD-rapporten Taxation and small businesses s. 37 og
andre steder.) Samtidig refereres i EU-rapporten tall fra UK som viser at
bare 24% av familieforetakene overføres til annen generasjon og bare 14%
til tredje; og 10% av antallet konkursbegjæringer antas å skyldes dårlig
planlagt generasjonsskifte. Mange arbeidsplasser går tapt på denne måten.
Samtidig fremheves at spørsmålene kommer til å bli stadig mer aktuelle "as
the post-war generation of businessmen reach the age of retirement". Det
antas at ca 1/4 av alle foretak med mellom 50 og 500 ansatte skal skifte eier
i løpet av de neste 10 år.

Fra et norsk perspektiv er inntrykket at de aller fleste generasjonsskifter
planlegges og gjennomføres mens senior lever. Dette illustreres bl.a. ved at
et forbløffende lite antall av høyesterettsdommene i arveretten gjelder
generasjonsskifter i foretak. Men her gir EU-rapporten et annet bilde (s. 3):
Det refereres en belgisk undersøkelse som viser at "68% of businessmen
had never thought about their succession", og et tilsvarende tall fra en tysk
undersøkelse er 52%. Hvis disse tallene er representative også for nordiske
forhold, tyder det på at de rent arverettslige problemstillinger er mer aktu-
elle enn man ellers skulle tro.
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Hva er viktigst når generasjonskifte planlegges? Giertsen (1995 s. 30 og
s. 105 ff) refererer andres og egne undersøkelser som tyder på at de
næringsdrivende selv legger avgjørende vekt på å bevare foretakets leve-
dyktighet og derunder etablere heldig eier- og organisasjonsstruktur, samt å
bevare familiefreden. Norske advokater gir - noe i motsetning til dette -
uttrykk for at skatteplanlegging er hovedoppgaven når generasjonsskifter
planlegges. Giertsen forklarer denne forskjell med at advokater ofte kom-
mer inn i bildet først når familien selv har gjort seg opp en mening om
hvordan generasjonsskiftet i stort skal gjennomføres.

3. Generelle synspunkter

Foretaket bør kunne fortsette sin virksomhet mest mulig uforstyrret etter
generasjonsskiftet. Samtidig vil generasjonsskifte innebære at foretaket far
nye eiere med nye rettslige posisjoner. Denne motsetning mellom (ønsket
om) forretningsmessig kontinuitet og rettslig diskontinuitet er det sentrale
utgangspunkt for en rettslig analyse av generasjonsskiftet.

Det kan hevdes at dette ikke skiller overgang ved generasjonsskifte vesentlig fra
salg av foretaket. En viktig forskjell er at generasjonsskifte inntrer mer eller mindre
som en naturnødvendighet som en konsekvens av seniors alder. Ved et salg vil både
tidspunkt og pris være kommersielt betinget. Prisen vil reflektere antatt fremtidig
avkastning. Et salg innebærer en vurdering i markedet av hva foretaket er verd,
altså en nyvurdering av foretakets fremtidsutsikter. (Dette forhindrer ikke at retts-
regler - særlig konsesjons- og skatteregler - kan gripe "forstyrrende" inn i mar-
kedsmekanismen, men det faller utenfor her.) Generasjonsskifte innebærer ingen
slik markedsvurdering; det er større grad av kontinuitet mellom senior og junior;
junior skal overta der senior slapp.

Tallene under pkt. 2 foran har illustrert den store samfunnsmessige betydning
av små og mellomstore bedrifter. Det må anses ytterst uheldig om rettsreglene
omkring generasjonsskifte i slike foretak legger hindringer i veien for
samfunnsøkonomisk ønskelig videreføring av slik virksomhet. Et grunn-
leggende synspunkt må derfor være at rettsreglene i minst mulig utstrekning
må legge hindringer i veien for hensiktsmessig videreføring av foretaket
gjennom generasjonsskiftet.

Samtidig er det knyttet en rekke ulike interesser til foretaket og genera-
sjonsskiftet. Det må bl.a. tas hensyn til medarvingers og seniors ektefelles
interesser (se nærmere pkt. 4 nedenfor), og det offentliges interesse i egen-
skap av skattekreditor innebærer bl.a. at skattereglene omkring generas-
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jonsskifte ikke bør gi mulighet til å oppnå utilsiktede skattefordeler; skatte-
messig nøytralitet er et stikkord (se nærmere pkt. 5 nedenfor).

Et annet spørsmål er om rettsreglene omkring generasjonsskifte bør
innrettes med sikte på at foretaket skal kunne videreføres først og fremst av
medlemmer av seniors familie. Giertsen (1995 s. 22-23) refererer forsk-
ning som kan tyde på at eiere av familiebedrifter prioriterer langsiktig vekst
fremfor raske gevinster. Dette vil være samfunnsmessig heldig, men gir
neppe noen sterk begrunnelse for at overdragelser innen familien bør
favoriseres av rettssystemet. På den annen side finnes det formodentlig en
rekke eksempler på at den yngre generasjon viser seg mindre egnet til å
lede bedriften; særlig fordelaktige regler for familieoverdragelser vil i slike
situasjoner kunne virke samfunnsmessig uheldig. I enkelte bransjer, kanskje
særlig i jordbruk, kan sterke personlige og familiære interesser være knyttet
til foretaket og dermed gi argumenter for særregler for familieoverdragelser.
Etter referentens mening er det generelt ikke tilstrekkelig sterke grunner
for at rettsreglene skal favorisere overdragelser innen familien, med et
mulig unntak for jordbruk. - Rettssystemet inneholder en del regler som
kan vurderes under denne synsvinkel, se pkt. 4 og 5 nedenfor.

Giertsen (1995 s. 24) antar at det er en presumsjon for at "seniors avgjørelse om å
overføre til en eller noen av livsarvingene er hensiktsmessig for å bidra til å opprett-
holde - og helst styrke - foretakets levedyktighet". Dette synes å være nokså opti-
mistisk.

Hovedsynspunktet er etter dette at rettsreglene ikke bør legge hindringer i
veien for generasjonsskifter, men at det på den annen side normalt er liten
grunn til å favorisere overføringer innen familien.

4. Privatrettslige regler

Arverettens regler gjelder for dødsdisposisjonen I de fleste tilfeller er det
neppe noe problem å planlegge seg utenom de arverettslige regler som kan
legge uheldige bindinger på generasjonsskifter. Men dødsfall kan inntre
brått og uventet, og tallene fra EU (jfr. pkt. 2 foran) kan indikere at uplanlagte
generasjonsskifter ved dødsfall likevel er ganske utbredt. Det er særlig to
av arverettens regler som kan skape problemer, nemlig reglene om pliktdel
(tvangsarv, laglott) og lengstlevendes rett til å sitte i uskiftet bo.

4.1 Pliktdelsreglene er et eget tema på dette juristmøtet. Noen bemerkninger
hører likevel med her.
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Pliktdelsreglene vil ofte gjøre det umulig å testamentere foretaket til den
av flere livsarvinger som senior anser best egnet til å drive foretaket videre.
Men flere forhold gjør at pliktdelsreglene likevel ofte ikke vil hindre: I boer
med betydelige verdier vil beløpsgrensene (norsk arvelov § 29) redusere
pliktdelsreglenes betydning (pliktdelen er begrenset til NOK 1 mill for hvert
barn og NOK 200 000 for hver fjernere livsarving). Er verdiene i boet utenom
foretaket store nok, kan regelen om at testator kan gi en livsarving rett til å
fa bestemte gjenstander på sin lodd (norsk arvelov § 30), likevel gjøre testas-
jon av foretaket til en bestemt livsarving mulig. Endelig gir bestemmelsen i
norsk arvelov § 33 Justisdepartementet kompetanse til å samtykke i unntak
fra pliktdelsreglene, men bestemmelsen brukes i praksis visstnok ikke.

Også i visse situasjoner hvor generasjonsskiftet er planlagt i live, kan
pliktdelsreglene komme inn i bildet. Dommen i NRt. 1937 s. 544 gir et godt
eksempel: Far og sønn drev virksomhet i kompaniskap. I selskapsavtalen
var det bestemt at ved den enes død skulle den lengstlevende ha rett til å
utløse den annens arvinger. Da faren døde, hevdet sønnens medarvinger at
løsningsretten måtte anses som dødsdisposisjon. Men de fikk ikke med-
hold. Det ble lagt avgj ørende vekt på at formålet med løsningsretten var å
sikre partenes "forretnings fremtid mot forstyrrelser", ikke "å ordne med
egne efterlatte midler". Pliktdelsreglene hindrer altså ikke hensiktsmessige
selskapsavtaler av denne typen.

Samlet kan det sies at hensynet til gjennomføring av generasjonsskifte i
familiebedrifter taler med en viss, men ikke særlig stor, vekt for å oppheve
pliktdelsreglene.

4.2 Reglene om lengstlevende ektefelles rett til å sitte i uskiftet bo kan
skape problemer. (Dette tilsvarer i svensk rett lengstlevende ektefelles arve-
rett, med sekundærarverett for førstavdødes arvinger.)

Norsk rett går langt i å beskytte lengstlevendes rett til å sitte uskiftet bo
selv om førstavdøde har gitt uttrykk for noe annet i testament (norsk arve-
lov § 11): Hvis arvelater i testament har gitt uttrykk for at en eller flere av
livsarvingene bør få arveoppgjør, skal spørsmålet avgj øres av skifteretten
ut fra en interesseavveining: "Ved avgjerda skal det takast omsyn både til
arvingane og attlevande ektemake". Bestemmelsen kan lede til at lengst-
levende blir sittende som den reelle eier av foretaket selv om vedkommende
skulle være helt uegnet til dette og seiv om avdøde i testament har forsøkt å
forebygge denne situasjonen. Det er særlig uheldig at lovens ordlyd ikke
synes å åpne for at skifteretten tar hensyn til den allmenne interesse i at
foretaket drives videre; denne interesse faller ikke uten videre sammen med
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arvingenes interesse. I forarbeidene (Utkast til lov om arv, 1954, s. 177)
står heller ikke overføring av foretak på noen måte sentralt. Bestemmelsen
bør mykes opp slik at hensynet til videreføring av foretaket kan få en sikrere
rettslig forankring.

I dansk rett synes spørsmålet også aktuelt i og med at arvelater ikke ved
testament kan påvirke lengstlevendes rett til uskifte for så vidt gjelder
lengstlevendes boslodd og livsarvingsenes pliktdelsarv, dvs. 3/4 av boet. I
svensk rett står imidlertid spørsmålet i en annen stilling: Lengstlevendes
arverett er overhodet ikke beskyttet mot førstavdødes testamentariske
disposisjoner (bortsett fra regler om minimumsarv), og tilsvarende problemer
oppstår derfor ikke.

Også hvor det ikke foreligger testament kan lengstlevendes rett til uskifte
skape problemer hvor lengstlevende ikke er egnet til å drive foretaket videre.
Dette kan særlig skje hvor dødsfallet skjer uventet slik at generasjonsskiftet
ikke har vært forberedt. Men et inngrep i lengstlevendes rett til å sitte i
uskiftet bo reiser større motforestillinger i denne situasjon.

Uskiftereglene kan også skape visse problemer i andre situasjoner, nemlig
når det gjelder lengstevendes rådighet over uskifteboet. Hvis lengstlevende
sitter med foretaket i uskifte, oppstiller norsk arvelov § 19 forbud mot at
lengstlevende i uskifte gir bort fast eiendom eller gir gaver som står i
misforhold til boet. Bestemmelsen kan skape vanskeligheter hvor lengst-
levende i uskifte ønsker å gjennomføre et generasjonsskifte i levende live.
Sett f.eks. at ektefellene har felleseie, at mannen driver et enmannsforetak,
at hustruen så plutselig dør og mannen övertar boet til uskifte. Begrens-
ningene i hans rådighet kan vanskeliggjøre overføring av foretaket til ju-
nior mens lengstlevende (senior) lever. Giertsen (1995 s. 358 ff) har under-
søkt disse spørsmål grundig. Han fremhever tendenser i praksis til å legge
til grunn at det skal mer til for at det skal foreligge gave etter arvelovens
§ 19 når overføringen til junior først og fremst er begrunnet i å sikre fore-
taket og ikke i å gi junior en økonomisk fordel. En slik utvikling av praksis
synes forstandig, men kan neppe løse alle problemer. Giertsen (1995 s. 481-
82) foreslår dit forbudet mot å gi bort fast eiendom bør oppheves og at for-
budet mot å gi gaver som står i misforhold til boet bør liberalisers slik at
den bare rammer misbruk. Referenten er tilbøyelig til å være enig i dette,
men vil peke på muligheten for at liberaliseringen begrenses til å gjelde ved
overføring av næringsvirksomhet. Det noteres for øvrig med interesse at
dansk og svensk rett ikke inneholder tilsvarende restriksjoner i lengstlevende
rådighet inter vivos.

Et tilsvarende spørsmål oppstår for dødsdisposisjoner fra lengstlevende
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i uskiftet bo. Norsk arvelov §18,2. ledd bestemmer at lengstlevende ektefelle
i uskiftet bo ikke kan disponere i testament over eiendeler som førstavdøde
alene har brakt inn i boet. Tilsvarende begrensninger finnes i dansk og svensk
rett. Hvor førstavdøde var virksomhetsutøveren, vil bestemmelsen altså
forhindre lengstlevende i uskiftet bo i å testamentere virksomheten til f.eks.
en av barna. Giertsen (1995 s. 483) foreslår bestemmelsen opphevet, ut fra
det syn at lengstlevende er "best i stand til å vurdere hvem som bør arve de
enkelte eiendelene". Referenten er noe i tvil om styrken i dette argumentet
og vil dessuten peke på at dersom lengstlevendes rådighet mht. livs-
disposisjoner utvides, vil behovet for slike testasjoner bli redusert (jfr.
stillingen i dansk og svensk rett). Også på dette punkt kan en eventuell
reform begrenses til å gjelde foretaksformue.

4.3 Verdsettelse av foretaksformuen ved generasjonsskifte er viktig for om
junior kan makte å overta foretaket på vilkår som han kan leve med. Den
gamle norske åsetesretten har interesse her (se den norske odelslovens kap.
XII). Åsetesretten er for det første en rett for bestemte arvinger til på skiftet
å overta en jordbrukseiendom. For det annet gjelder det en særlig regel om
verdsettelsen av eiendommen: "Åsetesarvingen har krav på at det ved skjøn
blir fastsett ein overtakingspris som er rimeleg etter dei tilhøva som ligg
føre. Verdsetjinga skal gjerast med særleg tanke på at overtakaren kan makte
å bli sitjande med eigedomen" (odelslovens § 56). I praksis leder dette til
verdsettelser betydelig under omsetningsverdien. (Seiv om åsetesretten bare
gjelder ved dødsfall, synes det klart den forsiktige verdsettelse ofte gjennom-
føres også ved livsdisposisjoner.) Bestemmelsen innebærer at den som över-
tar foretaket (jordbrukeiendommen), övertar større verdier enn de andre
arvingene, og det er hensynet til kontinuiteten i foretaket som begrunner
dette. Dette fremgår også av at hvis junior seiger eiendommen innen ti år
"med en monaleg vinst", kan de andre arvingene kreve at det skal skje et
etteroppgjør slik at ikke junior blir sittende med hele gevinsten (odelslovens
§57).

Reglene om åsetesretten og om evt. etteroppgjør synes på en avbalansert
måte å ta hensyn til at foretaket skal drives videre, uten at junior oppnår
urimelige fordeler i tilfelle hvor foretaket selges. Man kan reise spørsmål
om en lignende regel bør gjelde også for andre foretak. Basert på norske
erfaringer er det grunn til å tro at lavere verdsettelse av foretaksformue i
noen grad legges til grunn i praksis. Dette kan være basert på det syn at for-
mue som er bundet opp i et foretak, og som derfor ikke står direkte til dis-
posisjon for personlig forbruk, har en lavere (subjektiv) verdi for erververen.



Generasjonsskiftets rettlige problem i det... 249

En advokat har spissformulert dette slik: Én krone i kontanter er verd to
kroner i aksjer i familieselskap er verd tre kroner i direkte eid foretaksformue.
Også etteroppgjør etter modell av odelsloven avtales visstnok også i atskillig
utstrekning. Men lav verdsettelse av foretaksformue ved skifteoppgjør kan
ikke anses som gjeldende rett.

Et tema til diskusjon er om det bør lovfestes en verdsettelses- og
etteroppgjørsregel etter modell at åsetesretten også utenfor landbruksfor-
hold eller om åsetesretten som verdsettelsesregel tvert om bør oppheves.

5. Skatterettslige regler

Flere skatter og avgifter kan komme inn i bildet i forbindelse med genera-
sjonsskifte. Viktigst er inntektsskatt og arveavgift (arvs- och gåvoskatt),
men innledningsvis berøres først et par andre skatteformer.

5.1 Merverdiavgiften vil normalt ikke skape problemer ved generasjonskif-
te. Riktignok kan overdragelser mens senior lever tenkes å bli rammet av de
alminnelige regler om avgiftsplikt ved uttak (norsk merverdiavgiftslov § 14,
2. ledd). Men avgiftsplikt avverges av et generelt unntak fra avgiftsplikt når
foretaket overdras til ny eier (merverdiavgiftslovens § 16, 1. ledd nr. 5).

5.2 Dokumentavgift er en skatt på overdragelse av og rettighetsstiftelser i
fast eiendom. Det er tinglysningen av dokumentet som utløser avgiftsplikt,
og ved overdragelse av fast eiendom skal avgift etter loven beregnes av
salgsverdien. Avgiftssatsen er 2,5 %. Også (helt eller delvis) vederlagfrie
overdragelser er avgiftspliktige, altså også overdragelser i forbindelse med
typiske generasjonsskifter. Men loven og det tilhørende avgiftsvedtaket
oppstiller unntak for overdragelser til ektefelle og for overføring ved arv
for en så stor del av eiendommen som erververen er arving for i hele boet
(en arving for 1/3 i boet som övertar en fast eiendom på skifte, slipper altså
dokumentavgift av 1/3 av eiendommens verdi). For gaver og testamentsarv
gjelder ingen unntak.

Denne avgrensning av fritaksreglene virker temmelig tilfeldig. Først og
fremst disfavoriserer den generasjonsskifte mens senior lever. Videre favo-
riserer den legalarv fremfor testamentsarv. Endelig skaper den økt avgifts-
belastning hvor den faste eiendom utlegges til én av flere arvinger (slik det
typisk er i generasjonsskiftesituasjoner).

Reglene om fritak for dokumentavgift bør endres slik at de virker mer
nøytralt ved generasjonsskifter.
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5.3 Arveavgift (arvs- och gåvoskatt i finsk og svensk rett, bo- og gaveafgift
i dansk) er en skatt på arve- og (visse) gaveerverv og griper derfor direkte
inn i generasjonsskifter. Arveavgiften treffer i alle de nordiske landene alle
arveerverv (med visse unntak, særlig for ektefellers arv i norsk rett). I typis-
ke generasjonsskiftesituasjoner vil også gaveoverdragelser bli truffet av
avgiften.

Gaveavgiften er imidlertid merkverdig ulikt utformet i de nordiske land: I Sverige
og Finland gjelder en generell gåvoskatt, dvs. at alle gaveerverv omfattes uansett
slektskapsforhold e.l. mellom giver og mottaker. I Danmark er gaver prinsipielt
inntektsskattepliktig, men det er gjort unntak fra inntektsskatteplikten for gaver til
ektefeller og nærstående personer, og nærstående personer skal i stedet betale
gaveafgift. I norsk rett er det - forenklet sagt - bare gaver til potensielle arvinger
som rammes av arveavgift, og gaveerverv er ikke omfattet av inntektsskatteplikten.
Tross de ulike utgångspunkter i de nordiske landene, blir regelen altså likevel stort
sett den samme ved generasjonsskifter i alle de nordiske landene, nemlig at det skal
svares arveavgift (gaveafgift, gåvoskatt).

Arveavgiften spiller i alle de nordiske landene en beskjeden fiskal rolle (i
det norske statsbudsjettet for 1996 er det regnet med inntekter fra arveaviften
på NOK 900 mill.). Og avgiftssatsene kan ikke sies å være særlig høye i de
nordiske land (i Norge er høy este avgiftsats 20% for barn og 30% for an-
dre). Men ved generasjonskifter spiller arveavgiften en stor og ganske
generende rolle. Arvavgiften kan bidra til å tappe foretaket for verdifull
kapital i forbindelse med generasjonsskiftet. Arveavgiften skaper også en
del besværlige problemer i samspillet med inntektskatten (se pkt. 5.5
nedenfor). Man kan på den bakgrunn spørre om arveavgiften overbodet har
noen berettiget plass i skattesystemene i de nordiske landene.

Arveavgiften er en gammel skatt, iallfall i Norge betydelig eldre enn
inntekts- og formuesskatten, og dens prinsipielle begrunnelse försvinner i
historiens halvlys. Argumentene for en slik skatt kan hovedsakelig føres
langs to linjer, en "skatterettslig" og en "arverettslig": Allerede ved inn-
førelsen i Norge og Danmark i 1792 ble skatteevnesynspunktet fremhevet:
Den som erverver verdier ved arv, har større skatteevne enn den som ikke
gjør det. Tas dette argument på alvor, er det en viss mangel på logikk i at
gavebeskatningen ikke er generell i norsk rett. Beslektet er det synspunkt at
moderne inntektsskattesystemer bygger på vide inntektsbegreper der det
må kre ves gode begrunnelser for å gjøre unntak. Av forskjellige grunner
svarer det seg å beskatte arv (og gaver) særskilt og ikke som del av
inntektsskatten. Et generelt fritak ville være i strid med dette prinsipp. Fra
økonomhold har det imidlertid vært innvendt at arveavgiften gir senior et



Generasjonsskiftets rettlige problem i det... 251

(uheldig) incitament til å forbruke verdiene selv, fremfor å føre dem videre
til neste generasjon (Møller og Nielsen: Økonomers og juristers syn på arv.
I Jura på mange mater, Festskrift til Børge Dahl, København 1994, s. 188).
Effekter av denne type er imidlertid velkjente innenfor skattesystemet (om
enn lite ønskelige), og det er vel grunn til å tro at et slikt incitament er
mindre for foretaksformue enn for formue som står til disposisjon for per-
sonlig forbruk.

Den arverettslige argumentasjonslinje er i norsk teori særlig fremhevet
av Knoph - og med begeistring: "det er arveavgiftens regler, og ikke den
materielle arveretts, som særlig har overtatt arbeidet med å omlegge arve-
ordningen efter mere samfundsmessige linjer" (Knoph: Norsk arverett, 3.
utg. ved E Sandene, Oslo 1959, s. 380). Det kan kanskje hevdes at arve-
avgiften har bidratt til å legitimere den private arverett i samfunn som ellers
er svært opptatt av likhet.

Etter referentens oppfatning er det gode grunner for å opprettholde arve-
avgiften i nordisk rett. Men det er også gode grunner for å holde avgifts-
satsene på et moderat nivå, særlig etter skattereformene i de nordiske land
som har ledet til at skattesatsen på kapitalinntekt er blitt vesentlig redusert.

Gitt at man har en arveavgift, oppstår flere nye spørsmål. En gruppe
spørsmål gjelder den nærmere utforming av denne skatteform. Først kan
man spørre om skatten skal tas ut på avdødes etterlatenskaper som sådan
("boskatt") eller på den enkelte arvings arvelodd ("arveloddskatt"); i en
periode på 1940- og 1950-tallet hadde man faktisk begge deler i svensk
rett. En arveloddsskatt gir større muligheter for tilpasning til skatteevnen; i
en boskatt er det vanskelig å ta hensyn til tidligere gaver fra arvelater
(sammenlegningsprinsippet) og til hvor mye den enkelte arving mottar
(progressive skattesatser og skattefrie beløp, skjønt de skattefrie beløp kan
avpasses etter antall arvinger); se til dette Silfverberg 1992 s. 394-99. Men
en boskatt er sannsynligvis langt enklere å praktisere. Den seneste utvik-
lingen i dansk rett representerer et interessant eksempel på overgang til
boskatt (lov om afgift af dødsboer og gaver fra 1995): Ved at skattesatsene
er gjort proporsjonale (og således ikke stiger med arveloddens størrelse)
kan man ta ut avgiften på boet istedenfor på arveloddene, og det blir heller
ikke noe behov for sammenlegning med tidligere gaver til loddeierne i boet.
Regiene om skattefrie bunnfradrag måtte imidlertid legges om: Boet gis nå
et fradrag uavhengig av tidligere gaver til loddeierne. Det har imidlertid
vært mulig å videreføre systemet med to grupper arvinger med ulike skatte-
satser: I den grad loddeierne ikke tilhører (nærmere definerte) nære slekt-
ninger, skal det betales en "tilleggsboafgift", også den proporsjonal.
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Et annet spørsmål er om det har noe for seg at fjernere arvinger skal
betale høyere arveavgift enn nære arvinger. Ser man arveavgiften nærmest
som et supplement til inntektsskatten, er det vanskelig å se noe grunnlag for
slike regler. Også ut fra hensynet til videreføring av foretak etter genera-
sjonsskifte - et hovedperspektiv i dette referat - , kan regelen kritiseres:
Den gjør det dyrere å overføre foretaket til en fjernere slektning også hvor
denne er best egnet til å drive foretaket videre. Det er først og fremst den
arverettslige begrunnelse for arveavgiften som begrunner de høyere avgifts-
satser for fjernere arvingen Slik arv har et svakere legislativt grunnlag. -
Den kan på denne bakgrunn diskuteres om reglene om høyere avgift for
fjernere arvinger bør oppheves.

Endelig er det spørsmål om det bør innføres visse lettelser i arveavgiften
for familieforetak for å forhindre at gjennomføring av generasjonsskiftet
vanskeliggjøres. Slike lettelser kan gjennomføres på flere måter. Enklest ut
fra en rettslig vurdering er regler som gir utsettelse med avgiftsbetalingen.
Og fordi generasjonsskifter kan lede til likviditetsbelastninger, kan slike
regler synes adekvate. I norsk rett er betalingsutsettelse regulert i forskrift
12. april 1994 som bl.a. bestemmer at det skal betales renter i utsettelsestiden;
lignende regler finnes visstnok i de andre nordiske land.

En annen type tiltak er å verdsette gjenstander knyttet til familiebedrifter
lavere enn annen formue. Slike regler har ganske lang tradisjon i svensk
rett, der regelen nå er at foretaksformue kan kreves verdsatt til 30% av
substansverdien (Englund/SilfVerberg: Beskattning av arv och gåva, 10. utg.,
Stockholm 1994, s. 42 ff.) Regelen gjelder også foretaksformue som eies
via aksjeselskap, og den gjelder såvel ved arv som ved gave (men med noen
særvilkår ved gave, særlig at mottakeren må beholde det mottatte i minst
fem år). I norsk rett er det lang tradisjon for lav verdsettelse også ved
arveavgiftsberegningen for jordeiendom undergitt åsetesrett, og fra 1992
skal ikke-børsnoterte aksjer og andeler i ansvarlige selskaper og komman-
dittselskaper verdsettes til 30% av selskapets skattemessige verdier.

Slike regler kan synes godt begrunnet ut fra det syn at det er en vesentlig
forskjell på foretaksformue og annen formue: Foretaksformuen skal inngå i
fortsatt økonomisk virksomhet og står ikke til disposisjon for personlig for-
bruk. Men slike særregler har også diskutable sider: De vil reise til dels
besværlige avgrensningsspørsmål, rekkevidden av lettelsesreglene og om-
fanget av lettelsen vil lett bli nokså tilfeldig, særregler kan skape omgåelse-
smuligheter og ikke minst kan det spørres om ikke slike regler strider mot
grunnleggende nøytralitetshensyn i skattelovgivningen (hensynet til at
skattereglene i minst mulig utstrekning skal påvirke ressursallokeringen i
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samfunnsøkonomien). Men skal det først gis skattelettelser i forbindelse
med generasjonsskifte, er formodentlig lettelser av denne art å foretrekke.

Vil man innføre slike særregler, må det gjøres på en mest mulig nøytral måte:
Lettelsesreglene bør gjelde uansett organisasjonsform, de bør gjelde både ved arv
og gave og de bør være basert på en bevisst holdning til hvor store lettelser de
innebærer. På slike punkter kan de rettes sterk kritikk mot de norske reglene om
verdsettelse av ikke-børsnoterte aksjer og selskapsandeler. De gjelder riktignok både
ved arv og gave. Men det er grunnleggende unøytralt når reglene bare gjelder for
aksjer og selskapsandeler og ikke for direkte eid foretaksformue. Reglene gir dessuten
sterkt incitament til å overføre også privatformue til ikke-børsnoterte selskaper (seiv
om de grovere tilfeller vil rammes av den ulovfestede omgåelsesnormen). Endelig
gir regelen ofte betydelig større fritak enn man skulle tro: De 30% skal beregnes på
basis av selskapets skattemessige verdier som igjen er basert på til dels temmelig
lave (og varierende) verdsettelser for formuesskatt. En annen anomali er at fore-
takets goodwill ikke skal regnes med ved verdsettelsen av aksjer (goodwill anses
ikke formuesskattepliktig), mens det skal svares arveavgift av "direkteeid" good-
will. En viktig forklaring på disse skjevheter er at lovbestemmelsene ble konsipert
i Stortinget under tidsnød.

5.4 Inntektsskatten reiser en rekke spørsmål ved generasjonsskifte som kan
grupperes i to: Et grunnspørsmål er hva som skjer med seniors skatte-
posisjoner og hvordan juniors skatteposisjoner bestemmes. Et annet viktig
spørsmål er hvordan inntektsskatten og arveavgiften skal eller bør samordnes
(se pkt. 5.5).

Når det gjelder seniors og juniors skatteposisjoner, kan man skille mellom
to grunnprinsipper: kontinuitet og diskontinuitet. (Med skatteposisjoner
siktes til slikt som skatterettslig relevante verdier, fondsavsetninger, rett til
fradrag for underskudd et senere år, eiertid hvor dette er relevant, osv.; i det
følgende has først og fremst skatterettslig relevante verdier for øye.)

Kontinuitet bygger på at det - på samme måte som ved salg - skal være
sammenheng mellom de utgående verdier hos senior og de inngående verdier
hos junior; det blir altså intet brudd i beskatningen. Slik kontinuitet kan
oppnås først og fremst på to måter: Enten ved at generasjonsskiftet (gave-
overdragelsen eller arvefallet) utløser skatteplikt som om gjenstandene var
blitt solgt til omsetningsverdi og slik at junior får de samme verdier som
sine inngående verdier (uttak eller oppgjør). Eller ved at junior trer inn i
seniors skatteposisjoner (suksesjon), typisk at junior övertar seniors skatte-
messige verdier -Diskontinuitet bygger på at juniors skatteposisjoner fast-
settes helt uavhengig av seniors skatteposisjoner og at seniors skatte-
posisjoner faller bort.
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Løsninger basert på uttaks- eller oppgjørssynspunkter har den fordel at
seniors skatteposisjoner gjøres opp og bringes ut av verden en gang for
alle. Men metoden krever verdsettelser som kan være besværlige. Den
avgjørende motforestilling er imidlertid at denne løsningsmodellen vil
innebære et meget alvorlig anslag mot foretakets likviditet ved generas-
jonsskifte. Ved siden av utløsning av medarvinger og betaling av arveavgift
vil generasjonsskiftet også kunne utløse betydelige inntektsskatter. (Inntekts-
skattene ville riktignok være fradragsberettigede ved arveavgiftsberegnin-
gen. Og hvor verdiene er sunket, ville en slik regel kunne innebære frå-
dragsrett for tap ved generasjonsskifte.) Slike løsninger bør derfor avvises.
Men det kan noteres at det norske LO i en høringsuttalelse midt på 1970-
tallet gikk sterkt inn for denne modellen.

Norsk rett og dansk rett inneholder regler som kan kritiseres i dette per-
spektiv. I dansk rett anses gave og arveforskudd som realisasjon som utløser
skatteplikt. Men regler om såkalt familiesuccession gjør unntak og legger i
stedet et suksesjonsprinsipp til grunn (se nærmere nedenfor). Reglene om
familiesuccession gjelder imidlertid bare ved overdragelser til nærmere
angitte slektninger (barn og barnebarn og søsken og deres barn og barnebarn).
I norsk rett er det skattelovens alminnelige regel at overføring av avskrevne
formuesgjenstander ved gave utløser skatteplikt for differansen mellom
gjenstandens omsetningsverdi og ligningsmessig nedskrevet verdi. Men det
er gjort unntak fra dette hvor erververen övertar hele eller deler av over-
dragers næringsvirksomhet og erververen plikter å betale arveavgift (se norsk
skattelov § 42,1. ledd, 3. til 6. punktum). Dette unntaket vil bare komme til
anvendelse ved overdragelser innen familien (og til testamentsarvinger).
For både dansk og norsk rett blir konsekvensen skattlegging av gevinster
som ved salg hvis senior i stedet mener at det er best for foretaket at det gis
bort til en eller flere av de ansatte eller til andre utenfor slekten. En slik
disposisjon vil derfor være meget vanskelig å gjennomføre seiv om det
kanskje ville være til det beste for foretaket.

En annen norsk regel er verd å nevne i denne sammenheng: Hvis avdøde hadde
solgt driftsmidler med gevinst, men disse ved dødsfallet ikke var beskattet hos ham
pga regler om rett til utsettelse med skatteplikten, bestemmer norsk skattelov § 44
A-l 0 at gevinstene skal beskattes i dødsåret, seiv om avdøde først ville blitt skatte-
pliktig senere år om han hadde levet; skattekreditten går altså tapt. (Til gjengjeld vil
realiserte, men ikke periodiserte tap komme til fradrag i dødsåret.) Hvis lengstlevende
ektefelle i uskiftet bo eller enearving övertar boet udelt, gjelder imidlertid denne
oppgjørsregel ikke: Lengstlevende ektefelle i uskifte og enearving beholder avdødes
skattekreditt. Denne avgrensning av den fordelaktige regel virker helt tilfeldig.
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Hvorfor skal en enearving stilles skatterettslig annerledes og bedre enn en arving
som har fått foretaket utlagt på skifte med sine søsken? Og hvorfor skal det gis
skattemessig incentiv til at lengstlevende övertar boet uskiftet når dette tvert om i
mange tilfeller kan være foretaksøkonomisk uheldig?

Valget må etter dette stå mellom en ordning hvor junior trer inn i seniors
skatteposisjoner (suksesjon) eller en ordning hvor junior får sine
skatteposisjoner bestemt etter sitt eget forhold og seniors skatteposisjoner
faller bort (diskontinuitet).

Eksempel: Seniors inventar og maskiner er nedskrevet til 500 ved tidspunktet for
overføring av foretaket til junior. Inventar og maskiner anses imidlertid på dette
tidspunkt å være verd 800. Suksesjon innebærer at junior övertar verdien på 500 og
fortsetter avskrivningene der senior slapp. - Diskontinuitet innebærer at junior kan
legge 800 til grunn for sine avskrivninger, og uten at det leder til noen beskatning
hverken av senior eller junior for differansen på 300. Var verdien ved overføringen
i stedet 400, vil dette beløp utgjøre juniors inngangsverdi, uten at det gis frådrags-
rett for de 100 (differansen mellom seniors og juniors inngangsverdi).

Skatteposisjoner som ikke knytter seg til gjenstander, kan etter norsk rett ikke
overføres til junior ved gavetransaksjon. Dette gjelder f.eks. retten til å fremføre et
underskudd til fradrag et senere år eller retten til skattekreditt for gevinster på drift-
smidler. Disse skatteposisjonene forblir hos senior (og kan etter omstendighetene
falle bort). Hvis foretaket drives i aksjeselskaps form, vil imidlertid disse
skatteposisjonene være knyttet til selskapet og ikke til senior og vil derfor være
uberørt av gavetransaksjonen. Spørsmålet om suksesjon eller diskontinuitet knytter
seg i slike tilfeller til aksjene og ikke til selskapets eiendeler og posisjonen

Et nordisk utsyn viser at suksesjonsprinsippet er gjennomført i det store og
hele i dansk (valgfritt med oppgjør), finsk og svensk rett, men at prinsippet
om diskontinuitet gjelder i norsk rett.

Hvilket prinsipp bør foretrekkes?
Det er referentens oppfatning at dette spørsmål bør drøftes og avgjøres

uten at de økonomiske forutsetninger for å gjennomføre generasjonsskifte
trekkes inn i vurderingen. Prinsippet om diskontinuitet vil riktignok ofte
kunne gi skattefordeler som kan lette gjennomføring av generasjonsskifte
(se eksemplet foran som viser at junior ofte vil få større avskrivninger).
Men fordeler og ulemper vil slå altfor ulikt ut til at prinsippet kan anbefales:
Et foretak med store ubeskattede reserver vil komme heldig ut, mens et
foretak uten ubeskattede reserver ikke vil få noen glede av prinsippet og et
foretak med latent fradragsberettigede tap tvert om vil oppleve at prinsippet
om diskontinuitet (konsekvent gjennomført) vil lede til lavere avskrivninger
og til at tapsfradrag kan gå tapt. For et foretak med fremførbart underskudd
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vil diskontinuitet innebære at retten til fradrag et senere år bortfaller. Og
drives foretaket i aksjeselskaps form, vil fordelene (og ulempene) referere
seg til aksjenes verdi og ikke til foretakets skatteposisjoner; det blir altså
også en betydelig foreskjell mellom selskapsformene.

Likevel var det overveielser av denne art som var avgjørende da det
norske Stortinget i 1992 besluttet at suksesjonsprinsippet ikke skulle
gjennom-føres i norsk rett. Avvisningen er begrunnet med "den vanskelig
økonomiske situasjon og den høge arbeidsløsheten", "sysselsetningen i
bedriftene" osv., men det er ingen nærmere overveielser om hvorvidt
opprettholdelse av diskontinuitet er et adekvat tiltak for å nå slike mål
(Innst. O. nr. 47 1991/92).

Spørsmålet bør etter dette avgjøres utfra skatterettens egne premisser,
praktiske hensyn o. 1. I et slikt perspektiv er det uten videre klart at suksesjon
skaper større konsistens i skattereglene. Man unngår de tilfeldige skatte-
messige fordeler og ulemper som prinsippet om diskontinuitet bringer med
seg.

I den norske debatt har det likevel vært hevdet at suksesjonsprinsippet skulle stå i et
tvilsomt forhold til grunnprinsipper i inntektsskatteretten: Inspirert av et innspill fra
revisjonsfirmaet Ernst & Young la iallfall en del stortingsrepresentanter sentral vekt
på at søkelyset bør rettes mot skattyteren mer enn mot foretaket, og for skattyteren
(junior) dreier det seg om et nyerverv som kan begrunne nye inngangsverdier. Dette
grunnsyn - som i og for seg har holdepunkt i inntektsskattens karakter av å være en
personskatt - leder imidlertid svært langt om det tas på alvor, og ganske sikkert
lenger enn forslagsstillerne er forberedt på å gå: Det vil jo med tilsvarende tyngde
kunne anføres mot innføring av kontinuitetsregler ved fisjon, fisjon, endring av
foretaksform osv.. - I forarbeidet til den norske skattereform la den såkalte
Aarbakkegruppen (jfr. NOU 1989: 14) til grunn som et generelt prinsipp at konti-
nuitet skulle gjelde ved slike endringer, med sikte på å oppnå at skattereglene i
minst mulig utstrekning påvirker foretaksform osv.

Suksesjonsprinsippet kan imidlertid skape visse arverettslige problemer:
Den arving som på skiftet övertar foretaket, vil gjerne overta latent skatte-
plikt i større eller mindre utstrekning. Det er rimelig at det tas hensyn til
dette ved verdsettelsen av gjenstandene på en eller annen måte. Hvis ikke,
vil arving som övertar foretaket, lett fa utlagt lavere verdier enn arvinger
som på skifte får utlagt gjenstander uten latent skatteplikt knyttet til seg. En
vanskelighet ligger i at størrelsen av den latente skatteplikt vanskelig lar
seg bestemme eksakt: Den latente skattens verdi er jo avhengig av fremtidige
begivenheter. Det prinsipielt riktige må være å gjøre seg opp en mening om
hvor store de latente skatteforpliktelsene er, når de vil bli oppløst og hvilke
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skattesatser som da vil gjelde, og så diskontere dem ned til nåverdi. En slik
fremgangsmåte vil være besværlig og ikke sjelden umulig å gjennomført i
praksis, først og fremst fordi man ikke vet når reservene blir oppløst og
hvilke skattesatser vi da vil ha. Praktiske hensyn taler derfor sterkt for
sjablonregler på dette punkt. Lengst synes dette å være drevet i dansk rett,
der det i kildeskatteloven (§ 33 A) er gitt såkalte "passiveringsregler", dvs.
regler om at gjenstandenes verdi ved skifteoppgjøret skal reduseres med en
post som reflekterer nåverdien av den latente skatteforpliktelse. Hoved-
regelen er at verdien skal reduseres med 30% av de latent skattepliktige
verdier. (Ved vurderingen av prosentsatsen må det tas i betraktning at de
danske skattesatser er høyere enn i de andre nordiske land). I Norge foreslo
Aarbakkegruppen (som forberedte den norske skattereformen, se NOU 1989:
14) også en lovregel av samme type, men forutsatte at skatteforpliktelsen
skulle verdsettes ut fra en forutsetning om at den latente skatteplikt ble
realisert med en gang. Det må imidlertid anses som prinsipielt uriktig ikke
å ta hensyn til diskonteringsfaktoren. (Forslaget om suksesjon ble - som
nevnt foran - ikke vedtatt.)

Midt på 1970—tallet bidro disse arverettslige problemer sterkt til at et forslag om
innføring av skattemessig suksesjon ikke ble vedtatt: Dommerforeningen (anført av
dommerne i Oslo skifterett) hevdet sterkt at forslaget ville innebære en meget
betydelig komplikasjon av skifteoppgjørene.

Regiene bør være mest mulig like ved gave- og arveoverføring fordi dette
gir best nøytralitet. Det kan imidlertid være vanskelig å gjennomføre dette
fullt ut, særlig fordi gaveoverføringer i større grad kan benyttes til skatte-
planlegging. Uttaksregler o.l. (dvs. skattlegging av giver som om gjenstanden
var blitt solgt til omsetningsverdi) har derfor vært ansett for påkrevet. Det
er i så måte karakteristisk at både i Danmark, Norge og Sverige gjelder det
unntak fra de generelle uttaksreglene for typiske generasjonsskifter.

Referentens konklusjon er at suksesjonsprinsippet bør innføres i norsk rett.

Suksesjonsprinsippet innebærer også at junior övertar gunstige skatte -
posisjoner fra senior (høyere inngangsverdi enn omsetningsverdi; rett til
fremføring av underskudd). Prinsipielt sett burde junior betale de andre
arvinger på skiftet for dette; det er motstykket til at junior kompenseres for
ulempen ved å overta latent skattepliktige verdier. Men regler om slikt fin-
nes neppe i noen av de nordiske land, og det forekommer fremmed om man
ved skifteoppgjøret skulle regne gjenstander for verd mer enn sin omset-
ningsverdi eller operere med egne poster i oppgjøret som reflekterer skatte-
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fordelen. Men reelt sett er det logisk, og innføring av slike regler bør derfor
vurderes nærmere.

5.5 Spesielt hvor suksesjonsprinsippet skal gjelde, oppstår det spørsmål om
samordning mellom inntektsskatt og arveavgift. At junior övertar seniors
skattemessige verdier, bør det på en eller annen måte tas hensyn til ved
arveavgiftsberegningen.

Mest konsekvent synes dette gjennomført i dansk rett: De "passiverings-
regler" som er omtalt i forrige punkt, gjelder også for verdsettelse for arve-
avgift. I svensk rett gjelder visst intet tilsvarende generelt prinsipp, men
bestemmelser om at børsnoterte aksjer skal verdsettes til 75% av børskurs
og om verdsettelse av visse fordringer anses begrunnet i hensynet til den
latente inntektsskattegjeld (Englund/Silfverberg op.cit. s. 29,35-36 og 45).
Og de generelle lettelsesregler (jfr. pkt. 5.3 foran) kan sies å ta hensyn også
til den latente skattegjelden. Dette siste er særskilt fremhevet i finsk teori,
der det også antas at det skal tas hensyn til latent innteksskattegjeld selv om
lovgivningen ikke gir anvisning på det (Andersson: Inledning til skatter-
ätten, 5. utg., s. 124).

De ganger suksesjonsprinsippet har vært foreslått innført i norsk rett, har
det som regel vært kombinert med forslag om at det skal svares arveavgift
av de nedskrevne skattemessige verdier som junior övertar (unntatt i det
aller seneste, men ikke vedtatte, forslag, i Ot. prp. nr. 16 1991-92 s. 20-21).
Men dette gir en lite nøytral løsning: Den "gjeld" det kan være riktig å gi
fradrag for, er (nåverdien av) den latente skattegjeld på differansen mellom
de overtatte skattemessige verdier og gjenstandenes omsetningsverdi ved
overføringen til junior. Å anse hele denne differansen for gjeld, gir altfor
stor lettelse i arvebeskatningen.

Eksempel: En gjenstand har ved overføringen til junior skattemessig nedskrevet
verdi 300 og omsetningsverdi 500. Det prinsipielt riktige er å anse nåverdien av
latent skattegjeld av 500 - 300 = 200 for gjeld i arveavgiftsoppgjøret. (Etter norske
skattesatser - 28% - vil dette utgjøre 56 hvis man ser bort fra neddiskonteringen.)
Det vil gi altfor stor fordel om latent skattegjeld anses å utgjøre 200. Dette kan også
vises via et annet resonnement: Hvis senior solgte gjenstanden umiddelbart før
overføring av foretaket til junior, ville det utløst skatt av 200, dvs. 56; et tilsvarende
mindre beløp ville da blitt overført til junior (ved gave), eller junior ville overtatt
skattebeløpet som gjeldsforpliktelse (ved arv). Fradragsposten ved arvebeskatningen
bør i prinsippet være den samme om junior övertar gjenstanden og seiger den
(umiddelbart) etterpå.

Det har vært hevdet at det å beregne arveavgiften av nedskrevne verdier
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kan være en grei måte å gi visse skattefordeler ved generasjonsskifte på. Et
slikt syn kan ikke tiltres. En slik utforming av skattelettelsesregler vil slå
altfor tilfeldig ut: Den som övertar størst latent skattepliktige verdier, vil
oppnå størst skattefordel. Eventuelle skattefordeler ved generasjonsskifte
bør gis på andre og mer nøytrale mater.

Ved innføring av suksesjonsprinsippet ved inntektsbeskatningen bør det
etter dette ved arvebeskatningen gis fradrag for latent skattegjeld, men hel-
ler ikke mer.

5.6 Hvor foretaket overføres moidelvis vederlag, oppstår visse særspørsmål.
Typisk kan slikt vederlag bestå av gjeldsovertakelse eller pensjonsytelser
til senior.

Gaveelementet ved arve- og gavebeskatningen kan i slike tilfeller bare
utgjøre differansen mellom omsetningsverdien og vederlaget. Hvis veder-
laget er en pensjonsforpliktelsen, må verdien finnes ved en kapitalisering. I
norsk rett vil junior fa fradrag ved inntektsbeskatningen for pensjonsytelsene
etter hvert som de betales. For at det ikke skal gis fradrag både ved
inntektsbeskatningen og ved arveavgiftsberegningen, bestemmer loven at
fradraget for kapitalisert verdi av pensjonsforpliktelsen ved arveavgifts-
beregningen skal reduseres med en faktor som tilsvarer fordelen ved
inntektsfradraget (norsk arveavgiftslov § 15,3. ledd bokstav c).

Ved inntektsbeskatningen vil etter norsk rett senior ved gavesalg bli
gevinstbeskattet i den grad vederlaget overstiger hans skattemessige verdier
(og som vederlag skal trolig også regnes beløp som junior etter gavevilkårene
er forpliktet til å betale til andre enn senior, f.eks. til medarvinger). Men
hvis vederlaget er lavere enn seniors skattemessige verdier, vil det likevel
ikke bli gitt fradrag for noe "tap". Dette "tapet" skyldes en gavetransaksjon,
og gaver gis det ikke fradrag for. Hvis juniors vederlag består i en
pensjonsytelse, vil senior bli beskattet for pensjonsytelsene etter hvert som
de betales uavhengig av seniors skattemessige verdier på den overførte
eiendom.

I svensk inntektsskatterett er reglene om slike såkalte "blandade fång"
meget kompliserte. Reglene er forskjellige for fast eiendom og løsøre (her-
under aksjer o.l.). For fast eiendom gjelder den såkalte "huvudsaklighets-
principen", dvs. at en overdragelse i sin helhet skal klassifiseres som enten
gave eller kjøp. Grensen trekkes på grunnlag av eiendommens "taxerings-
värde": er vederlaget lavere enn dette, foreligger gave og det blir da ikke
tale om noen gevinstbeskatning. For løsøre gjelder det såkalte "delnings-
principen"; transaksjonen skal anses forholdsmessig som gave og kjøp. Så
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er det ytterligere et spørsmål hvordan disse prinsipper skal anvendes når
det er et foretak som helhet som overdras. Se nærmere Silfverberg 1992
s. 322 ff. - Referenten har ofte undret seg over kompleksiteten i de svenske
regler på dette punkt.

6. Sammenfatning

Generasjonsskifter reiser spørsmål på mange rettsområder, men særlig
sentralt står arveretten og skatteretten. Et overordnet hensyn de lege ferenda
bør være hensynet til at foretaket bør kunne føres videre i rasjonelle former.

Regiene om pliktdelsarv kan i enkelte tilfeller skape problemer for
rasjonelt gjennomføring av generasjonsskifte, men ved planlegging vil det
normalt ikke være vanskelig å komme utenom dem, hvor det måtte være
ønskelig.

Regiene om uskiftet bo kan reise flere problemer, særlig hvor dødsfall
inntrer plutselig. Det bør overveies om testament fra senior bør tillegges
større vekt enn etter dagens regler (i norsk rett) ved vurderingen av om
foretaket skal inngå i uskifteboet eller utlegges til en arving; iallfall bør
hensynet til foretaket og dets videre drift komme klarere i fokus som
vurderingsmoment. - Det bør også overveies om disposisjonsretten til
lengstlevende ektefelle som sitter i uskiftet bo bør utvides, med sikte på å
legge til rette for rasjonelle generasjonsskifter. Spørsmålet kan reises både
for livs- og dødsdisposisjonen

Verdsettelsen av foretaksformuen er viktig ved skifte mellom flere arvinger
og også ved arveforskudd. Et tema til diskusjon er om et prinsipp tilsvarende
den norske åsetesretten (med forsiktig verdsettelse supplert med evt.
etteroppgjør ved salg innen en viss tidsfrist) bør innføres også i andre
næringer.

De norske reglene om dokumentavgift bør gjøres mer nøytrale mht for-
men for generasjonsskifte.

Arveavgiften griper kraftig inn i overveielser omkring generasjonsskifte.
Et grunnspørsmål er om den overhodet fortjener noen plass i et moderne
skattesystem. Referenten tror det. Spørsmålet er videre om denne skatten
bør utformes som en boskatt eller som en arveloddsskatt og om det er
tilstrekkelig gode grunner til å ha høy ere arveavgiftssatser for arv til fjernere
slektninger (og testamentsarvinger) enn til nære slektningen

Skal det gjennomføres skattelettelser rettet mot generasjonsskifter, gjøres
dette trolig best ved regler om lavere verdsettelse enn omsetningsverdien
ved arveavgiftsberegningen av gjenstander som overføres som ledd i generas-
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jonsskifte i foretak. Men regiene må utformes slik at de er nøytrale mht
foretaksform, og de bør gjelde likt ved overføring som gave eller ved arv.
Et tema for diskusjon er i hvilken utstrekning det er behov for slike særregler.
Ved inntektsbeskatningen er det en hovedsak at reglene bør være så nøytrale
som mulig. Særregler om inntektsskatten egner seg derfor dårlig som instru-
ment for evt. skattelettelse.

Suksesjonsprinsippet bør gjelde, dvs. at junior bør tre inn i seniors
skatteposisjoner.

Ved arveavgiftsberegningen bør det gis fradrag for (sjablonmessig bereg-
net) nåverdi av den latente skattegjeld som junior övertar, men ikke mer.


