
Besl. O. nr. 8
Jf. Innst. O. nr. 3 (2001-2002), Ot.prp. nr. 1 (2001-2002), Ot.meld. nr. 2 (2001-2002) og 

Ot.prp. nr. 21 (2001-2002)

År 2001 den 4. desember holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt

v e d t a k  t i l  l o v

om endringer i lov 19. juni 1964 nr. 14 om avgift på arv og visse gaver

I lov 19. juni 1964 nr. 14 om avgift på arv og vis-
se gaver gjøres følgende endringer:

I

§ 1 femte ledd skal lyde:

Kongen, Dronningen, den nærmeste arveberetti-
gede til tronen i hvert etterfølgende slektsledd og dis-
se personers ektefeller, samt disses felles barn som
ikke er fylt 20 år ved utgangen av det år arve- eller ga-
veerverv skjer, er unntatt fra plikten til å svare arve-
avgift for arv og gaver.

§ 11 A skal lyde:

§ 11 A. Verdsettelse av ikke-børsnoterte aksjer og 
andeler i ansvarlig selskap og kommanditt-
selskap.

Verdien av ikke-børsnoterte aksjer settes til 30
pst. av aksjenes forholdsmessige andel av aksjeselska-
pets samlede skattemessige formuesverdi slik denne

fastsettes etter skatteloven § 4-12 tredje og femte ledd.
Andeler i ansvarlige selskap og kommandittselskap
verdsettes på tilsvarende måte. Ikke-børsnoterte ak-
sjer i utenlandske selskaper verdsettes til 30 pst. av ak-
sjenes antatte omsetningsverdi, eller til 30 pst. av ak-
sjenes forholdsmessige andel av aksjeselskapets sam-
lede skattemessige formuesverdi slik denne fastsettes
etter skatteloven § 4-12 fjerde og femte ledd når den
avgiftspliktige krever dette.

Den avgiftspliktige kan likevel velge at verdien
settes til aksjens eller andelens forholdsmessige andel
av selskapets samlede skattemessige formuesverdi.

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

II

Endringene under I trer i kraft straks med virkning
for arv og gave hvor rådigheten erverves 1. januar
2002 eller senere.

Ågot Valle Sigvald Oppebøen Hansen
president sekretær
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