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Omdanning 
 

Omdanning / skifte av 

eierform 

Ved et skifte av eierform skjer en hel eller 

delvis overføring av eiendeler og gjeld til 

et nystiftet selskap mot vederlag til 

eierne. Vederlaget er i form av 

kontantutløsning eller ved bytte av 

eierandel i det gamle selskapet / 

foretaket til eierandel, for eksempel 

aksjer, i det nye selskapet. 

Innledning 

Noen ganger er det gunstigs å trappe 

ned virksomheten i det foretaket du har, 

for eksempel enkeltpersonforetaket, og 

så starte virksomhet på nytt i et nystiftet 

aksjeselskap / AS. Dersom du ikke har 

noen skatteposisjoner som tilsier 

omdannelse, er det heller ikke nødvendig 

å gå veien om skattefri omdanning. 

En god start er derfor å se på hva som 

lønner seg for din virksomhet, 

omdannelse eller å starte et nytt AS. 

 

Sentrale forhold 

Dersom du velger å gå for omdannelse, 

er det en del sentrale forhold som det er 

verdt å merke seg.  

Sentrale momenter i en skattefri 

omdanning er: 

 Foretaket som skal omdannes, må 

drive næringsvirksomhet 

 Det selskapet det omdannes til, må 

være skattemessig hjemhørende i 

Norge og nystiftet samt stiftet i 

samsvar med reglene i aksjeloven 

Med omdanning eller omdannelse mener vi en at en selskapsform eller 

virksomhet gjøres om til en annen selskapsform eller type virksomhet. I 

de fleste tilfeller er det ønskelig med en skattefri omdanning. Våre 

forretningsadvokater kan vurdere, og eventuelt gjennomføre en slik 

omdanning. 

Ta kontakt med advokat 

 Fra enkeltpersonforetak til annet deltakerlignet selskap, ved opptak av ny 
ansvarlig deltaker 

Det kan også forekomme omdanning fra deltagerlignet selskap til enkeltpersonforetak 

og fra aksjeselskap til deltakerlignet selskap. 

Skifte av eierform 

Ved et skifte av eierform skjer en hel eller delvis overføring av eiendeler og gjeld til et 

nystiftet selskap mot vederlag til eierne. Vederlaget er i form av kontantutløsning eller 

ved bytte av eierandel i det gamle selskapet / foretaket til eierandel, for eksempel 

aksjer, i det nye selskapet. 

Hovedregelen er at all omdanning fra en form til en annen, medfører en realisasjon 

av eiendelene i den virksomheten som omdannes. Det medfører beregning av 

skattepliktig gevinst, ev. fradragsberettiget tap. 

Enkeltpersonforetak og deltakerlignet selskap, typisk ansvarlig selskap (ANS) og 

selskap med delt ansvar (DA), kan imidlertid på visse vilkår omdannes skattefritt til 

aksjeselskap (AS). 

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale. 

 

TEMA:  

OMDANNING 
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Ring oss på 02469 transaksjonsadvokater.no codex.no 

 

 

 

 

 

Kontaktpersoner: 

John Aage Hvardal 

Advokat og partner, Oslo  

Corporate 

Tlf: +47 92 80 64 27 

john.aage.hvardal@codex.no 

 

 

 

 

 

 

 

Per Bernhard Wright 

Senioradvokat, Oslo  

Corporate 

Tlf: +47 92 44 17 64 

per.wright@codex.no 

 

Postadresse:  

P.B. 8744 St. Olavs plass, 0028 Oslo 

Besøksadresse: 

Kristian Augusts gate 7b, 0164 Oslo. 

www.transaksjonsadvokater.no 

 Det selskapet det overføres til, kan 

være stiftet med enten 

kontantinnskudd eller 

tingsinnskudd - typisk eiendelene i 

selskapet som virksomheten 

overføres fra. 

 Aksjelovens krav til aksjekapital må 

alltid være oppfylt. I tillegg kan 

aksjekapitalen i utgangspunktet 

ikke settes høyere enn positive 

netto egenkapital som fremkommer 

etter de ligningsmessige verdier, 

inkludert eventuelt 

kontantinnskudd.  

 Overgangen til selskapsligning må 

finne sted den 1. januar. Det vil si at 

selskapet må være stiftet og 

melding sendt Foretaksregisteret 

innen 1. juli samme år. 

Enkeltpersonforetak 

Det vil si at et enkeltpersonforetak kan 

omdannes til et aksjeselskap uten 

beskatning av omdanningen, når et 

nystiftet aksjeselskap overtar 

virksomhet, eiendeler og eventuelt gjeld, 

samt trer inn i de skatteposisjoner som 

knytter seg til virksomheten.  

Viktige dokumenter som må utarbeides i 

en slik prosess er: 

 Stiftelsesdokument 

 Protokoll fra styret 

 Avtale om overføring av 

næringsvirksomhet 

 Vedtekter 

 Aksjeeierbok 

 Aksjeeierbevis 

 Åpningsbalanse 

 Redegjørelse for tingsinnskudd fra 

styret og revisors uttalelse om 

redegjørelsen 

 Melding til Foretaksregisteret 

Ved omdanningen utsettes skatteplikten 

ved at skatteposisjonene videreføres i 

aksjeselskapet og ev. kommer til 

beskatning på et senere tidspunkt. 

 

Bistand 

Vi kan bistå med omdanningen, og vil 

innledningsvis vurdere om du er bedre 

tjent med å foreta en omdanning enn 

bare å starte nytt aksjeselskap.  

Våre priser for en omdanning starter fra 

kr 15 000 + mva. Arbeid med å stifte et 

nytt AS starter fra kr 5 000 + mva.  

Prisene forutsetter blant annet at vi får 

alle opplysninger/dokumenter levert på 

en oversiktlig og rask måte og at 

selskapet kan registreres elektronisk. 

Ved ev. behov for ytterligere 

arbeid/bistand fra vår side, vil vi avtale 

dette nærmere med deg i forkant. 

Ring for å avtale nærmere om pris for din 

virksomhet og for det du ønsker bistand 

til. 
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