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skulle velge å selge innmaten i et 
slikt tilfelle vil det utløse en skat-
tebelastning for selskapet. Selger 
du innmaten med gevinst vil sel-
skapet bli beskattet med 24  % 
(2017-tall).

Dersom du ligger an til å få et 
tap snus dette på hodet. Da vil du 
ved et salg av aksjene ikke få fra-
drag for tapet, mens selskapet vil 
få fradrag på 24  % ved salg av 
innmaten.

Forskjellen her kan være nokså 
stor, og du bør derfor gjøre en 
grundig vurdering i forkant av et 
salg for å regne deg frem til hva 
som lønner seg skattemessig.

Bistand
Trenger du hjelp? Vi bistår gjer-
ne!

SBF Skatteadvokater
Advokat Bård Erlend Hansen
tlf: 45 95 61 71
e-post: beh@skatt.no

TFs advokater får mange spørsmål 
om praktiske og juridiske problem-

stillinger fra tannlegenes hverdag. 
Tidende tar opp enkelte av disse pro-
blemstillingene i en egen spalte. 
Leserne oppfordres til å komme med 
egne spørsmål som kan sendes til redak-
sjonen.

Avlønning av tannpleiere
Jeg skal snart ansette tannpleier i min 
private tannlegepraksis for første 
gang, men er usikker på hva slags lønn 
jeg skal tilby henne. Kan du hjelpe? 
Jeg har lett forgjeves etter en avtale på 
NTFs nettsted.

Svar: Tannlegeforeningen har, 
i motsetning til hva som gjelder for 
tannhelsesekretærene, ingen mønster-

avtale (veiledende avtale) om lønns- 
og arbeidsforhold med Norsk 
tannpleierforeningen (NTpF)

Siste gang NTF og NTpF forhandlet 
med tanke på komme frem til en slik 
avtale er faktisk så langt tilbake som 
i 2000. Det er dermed fri lønnsdan-
nelse på dette området, og du må selv 
finne ut hva du synes kan være et pas-
sende lønnsnivå og diskutere dette 
med de(n) aktuelle kandidaten(e).

Som et utgangspunkt kan det være 
nyttig å forsøke å finne ut hva de fyl-
keskommunalt ansatte tannpleierne 
tjener i ditt fylke/distrikt. Hvis tann-
pleieren skal ha provisjonsavlønning, 
bør du gå frem på samme måte som 
hvis du skal inngå avtale med en assis-
tenttannlege og ta utgangspunkt 

i regnskapet ditt og øvrige faktorer 
som påvirker økonomien i praksisen.

Dersom du ansetter en tannpleier 
som er medlem av Tannpleierforenin-
gen, vil tannpleieren ofte få råd fra sin 
forening om hva slags lønns- og 
arbeidsbetingelser hun bør kreve. Dette 
kan også være et nyttig utgangspunkt 
for å komme frem til «riktig» lønn, men 
husk at det i så fall er snakk om et råd 
fra NTpF og ikke en avtale mellom to 
parter.

Standard ansettelsesavtale for tann-
pleier kan du finne på NTFs nettsted 
(Min side) under /Jus og arbeidsliv/
Kontrakter og avtaler.

§§§Spør 
  advokaten

Skal du være med på lasset?
Både ved salg av aksjer og innmat oppstår særlige 
skattespørsmål dersom du skal være med i virk-
somheten videre («earn out»): Dersom salgsavtalen 
forutsetter at du skal fortsette i virksomheten, og 
avtalen pålegger deg bindinger til ansettelse en 
viss periode etter salget, kan skattemyndighetene 
se det slik at kjøper betaler for mer enn det selska-
pet er verdt uten deg (personavhengig goodwill). 
I disse tilfellene kan det da bli aktuelt å omklassifi-
sere (deler av) salgsvederlaget til lønn. Det gir høy-
ere skattesats for deg, og også arbeidsgiveravgift 
for selskapet. Problemstillingen kan også være 
aktuell der det avtales omfattende karensklausuler 
eller konkurranseforbud. Slik omklassifisering er 
det ikke grunnlag dersom det er tale om en «ren» 
resultatsikring. Grensedragningen er vanskelig, og 
før du inngår slike avtaler bør du vurdere de skat-
temessige effektene grundig
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