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1.0 - Indledning 

 

Begrebet generationsskifte dækker over den handling, hvor formue overdrages fra den ældre- til den 

yngre generation eller til en tredjemand. Et generationsskifte fylder som regel meget i en 

virksomhed og er forbundet med mange overvejelser og svære beslutninger. Den grundlæggende 

overvejelse virksomhedsejeren skal starte med at laver er, at tage stilling til om han er parat til at 

træde tilbage og lade yngre kræfter komme til. Såfremt ejeren mener det er ved, at være på tide at 

der kommer nye kræfter til skal der foretages en analyse af virksomheden for at fastslå om den 

egner sig til at blive generationsskiftet. Man bør som udgangspunkt ikke gå videre med et 

generationsskifte, hvis det viser sig at virksomheden ikke egner sig til at blive generationsskiftet. 

Resultatet er i langt de fleste tilfælde at virksomheden lider en langsom død.  

En af årsagerne til at en virksomhed ikke er egnet til et generationsskifte kunne være, at hele 

forretningsgrundlaget, hviler på virksomhedsejerens relationer og at dette vil bortfalde i det øjeblik 

ejeren er væk. En anden mulighed kan være, at generationsskiftet påtænkes til en personkreds som 

ikke evner at viderefører virksomheden. I sådanne tilfælde ville et salg til tredjemand være a 

foretrække.  

 

Det seneste tidspunkt for et generationsskifte er ved ejerens død. Oftest vælges det dog, at 

gennemfører et generationsskifte i forbindelse med at ejeren går på pension. Ejeren har ofte et ønske 

om at se sit ”livsværk” blive ført videre af den yngre generation. En anden begrundelse for at 

påbegynde et generationsskifte, kunne være et ønske om at få noget mere fritid nu hvor man har 

nået pensionsalderen. I mange tilfælde har virksomhedsejeren brugt alt sin ledige tid på 

virksomheden og ønsker nu, at kunne nyde sit otium vel vidende at virksomheden er i gode hænder. 

 

Det vigtigste aspekt i et vellykket generationsskifte er planlægningen og de processer der foregår i 

den forbindelse. Et generationsskifte bør påbegyndes så tidligt som muligt og kan i teorien 

påbegyndes allerede ved stiftelsen af selskabet. Kun ved at påbegynde skiftet i god tid kan man 

sikre at alle aspekter bliver drøftet.  

En anden faktor for et vellykket generationsskifte er, hvorvidt den eller de påtænkte overtagere 

evner at videreføre virksomheden. I mange tilfælde har den nye generation ikke de fornødne 

kvalifikationer til at videreføre virksomheden eller måske ønsker de bare ikke at overtage, men føler 

sig presset til at overtage.     
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Udviklingen er således at færre og færre vælger sammen erhverv som deres forældre eller 

bedsteforældre, hvorfor man i højere grad oplever, at virksomhederne overdrages til nære 

medarbejdere eller til tredjemand.  
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1.1 - Problemformulering 

 

Der er i forbindelse med et generationsskifte en mængde overvejelser og mulige løsningsmodeller 

som de involverede parter står over for og som der skal tages stilling til.  

 

Det er derfor opgavens henseende, at redegøre for de forskellige generationsskiftemodeller samt 

hvilke fordele- og ulemper der er ved de enkelte modeller. Der ønskes yderligere at gives at indblik 

i hvilke overvejelses- og planlægningsmæssige forhold der er i forbindelse med et generationsskifte. 

Der vil i besvarelsen blive lagt vægt på både de skatteretslige og de skattemæssige forhold samt 

konsekvenserne ved valg af de enkelte modeller.  

 

Opgaven vil besvare følgende spørgsmål: 

 

• Hvilke indledende overvejelser skal der laves inden gennemførelsen af et generationsskifte? 

• Hvordan værdiansættes virksomheden? 

• Hvilke modeller for et generationsskifte kan de involverede parter vælge imellem? 

• Hvilken model vil være mest gunstig i den givende situation? 

• Hvad er de personlige, skatteretslige og skattemæssige konsekvenser af et generationsskifte?  

 

Der er til brug for løsningen af opgaven konstrueret et fiktivt selskab som vil blive brugt til, at 

gennemgå værdiansættelse samt modeller for et generationsskifte. 
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1.2 - Afgrænsning 

 

Formålet med opgaven er omtalt i problemformuleringen. For at præciserer emnet yderligere er det 

fundet hensigtsmæssigt at foretage følgende afgrænsninger: 

 

Det er muligt at foretage generationsskifte i alle typer af virksomheder. Denne opgave vil dog alene 

beskæftige sig med overdragelse af unoterede aktier.  

 

Der vil udelukket henvises til dansk lovgivning i opgaven da alle involverede parter er fuldt 

skattepligtige i Danmark.  

 

Opgaven vil kun beskæftige sig med modeller som er relevante for den aktuelle virksomhed. 

  

Opgaven vil kort omhandle de bløde værdier i et generationsskifte, men vil ikke uddybende 

gennemgå processen omkring dette. 

 

Det antages at generationsskiftet gennemføres mens alle parter er i levende live. Der vil derfor ikke 

blive redegjort for overdragelse at virksomheden i tilfælde af dødsfald. 

 

1.3 - Metode 

 

Opgaven vil være en gennemgang af det aktuelle generationsskifte, fra de første overvejelser til den 

endelige overdragelse. Besvarelsen vil indebære en analyse af den valgte virksomhed KriLind ApS, 

samt en gennemgående beskrivelse af et generationsskiftes indledende arbejde. Opgaven vil dernæst 

fremkomme med et løsningsforslag til det forestående generationsskifte. Løsningsforslaget vil tage 

udgangspunkt i virksomhedsejerens ønsker samt gennemgangen af de forskellige modeller. 
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1.4 - Anvendte forkortelser1 

 

ABL = Aktieavancebeskatningsloven 

ASL = Aktieselskabsloven 

BAL = Boafgiftsloven 

FUSL/FSL = Fusionsskatteloven 

KSL = Kildeskatteloven 

LL = Ligningsloven 

LV = Ligningsvejledningen 

PSL = Personskatteloven 

SEL = Selskabsskatteloven 

SFL = Skatteforvaltningsloven 

SL = Statsskatteloven 

TFS = Tidsskrift for skatter og afgifter 

TSS = Told- og Skattestyrelsen 

VLL = Varelagerloven 

VSL = Virksomhedsskatteloven 

 

 

1.5 - Målgruppe 

 

Opgaven henvender sig primært til mindre erhvervsdrivende som inden for en nærmere fremtid 

påtænker at påbegynde et generationsskifte af en virksomhed i selskabsform. 

 

Opgaven henvender sig sekundært til økonomiske rådgivere 

                                                 
1 Grundlæggende skatteret s. 4 
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2.1 – Præsentation af KriLind ApS 

2.1.1 - KriLind ApS’s historie 

  

Selskabet hedder KriLind ApS (fremover benævnt KL) og er et familiedrevet selskab. 

Virksomheden er startet den 27/1 1984 af indehaveren Preben Poulsen (fremover benævnt PP)som 

en personlig drevet virksomhed. Virksomheden er pr. 1/1 1998 omdannet til et selskab, i forbindelse 

med opkøb af aktivitet i et andet selskab - mere om dette senere. Virksomheden beskæftiger sig i 

begyndelsen med salg af større vare-/restpartier som PP køber billigt og herefter sælger fra et 

mindre butikslokale der ligger i forbindelse med familiens lejlighed. For at øge salget køber PP i 

starten af 1987 en lille varevogn som han læsser et pr. gange om måneden for at tage på diverse 

markeder, hvor han sælger sine vare og ligeledes fra tid til anden laver nogle gode køb samt skaber 

sig et bredt netværk. Som følge af dette netværk bliver PP i starten af 1998 tilbudt at købe aktivitet 

og varelager af en ældre vinhandler som ønsker at trække sig tilbage. Vinhandlerens næste 

generation ønsker ikke at overtage faderens forretning, hvilket muliggør til salg til PP. PP er ikke 

sen til, at acceptere tilbuddet da vin i en årrække har været en af hans store passioner. I forbindelse 

med overdragelsen af aktiviteten omdanner PP virksomheden til at selskab via en skattepligtig 

virksomhedsomdannelse.  

Som følge af den øgede interesse for vin i den danske befolkning finder PP det nødvendig, at finde 

nogle større lokaler til forretningen og i 2000 flytter forretningen til nye større lokaler på kanten af 

Vesterbro i København. De nye lokaler får selskabet nogle år efter, i 2002, mulighed af at købe og 

endnu engang slår PP til. De større lokaler som har et tilhørende lager gør det muligt for selskabet at 

hjemtage større partier og forretningen udvides med en engros del. PP ønsker at gøre den nye 

engros del så stærk som muligt, hvilket han mener bedst gøres ved personlig opsøgende salg hos 

kunderne. PP ansætter i 2001 sin søn Niels Poulsen (fremover benævnt NP) til at varetage salget i 

butikken samt holde styr på økonomien mens PP bruger det meste af tiden på opsøgende salg samt 

rejser til, primært Spanien, Frankrig og Italien, for at finde nye spændene vine samt udbygge sit 

allerede store netværk. Gennem det opsøgende salgsarbejde lykkes det PP at lave kontrakter med 

nogle af landets førende butikskæder samt en del mindre selvstændige købmænd om leverance af 

kvalitetsvin.  

Udover sønnen NP er der ansat 2 deltidsmedarbejdere til at klare forsendelserne samt modtage 

varer.  
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PP har løbende igennem årerne foretaget indbetaling til private rate- og kapitalpensions via 

selskabet. Det er gennem årene blevet til en god opsparing og PP forventer ikke at hans livsstil vil 

blive forringet når han gør på pension. 

 

2.1.2 - Familien 

 

Preben Poulsen er 58 år gammel og gift med Gitte Poulsen på 59 år. Sammen har de Sønnen Niels 

Poulsen på 35 år. Niels er gift med Rikke Poulsen på 32 år og sammen har de 2 børn, Morten på 3 

år og Sofie på 6 år.  

 

2.1.3 - Forventning til generationsskifte 

 

Det er PP’s ønske at sønnen NP overtager virksomheden inden for en overkommelig årrække. PP 

har en plan om at han inden for de næste 4-5 år vil gå på pension. Han har en forventning om at han 

fortsat efter endt generationsskifte, såfremt det kommer før han går på pension, fortsat vil arbejde i 

butikken. Det er hans forestilling, at der skal ansættes en på deltid til at passe butikken så han kan 

tage NP med ud til kunderne så han kan lære dem af kende. PP vil ligeledes introducerer NP for han 

netværk af Europæiske vinbønder således at kvaliteten af virksomhedens produkter ikke falder.   

NP har for nyligt været så heldig, at have vundet 2,3 mio. i Lotto. NP har tænkt sig at bruge en del 

af denne gevinst på at overtage faderens virksomhed.   

NP som har været ansat i butikken siden 2001 er oprindeligt uddannet elektriker. Han har 

sideløbende med arbejdet i butikken efteruddannet sig inden for handel og økonomi for bedre at 

kunne udfører sit job i forretningen. NP har et indgående kendskab til alle selskabets kunder samt 

ansatte. 

 

Selskabets regnskab for de seneste 3 år er vedlagt som bilag 1. 
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3.1 - Generationsskiftets første fase  

 

At gennemfører et succesfuldt generationsskifte kan tage lang tid. Det er derfor en vigtig del af 

generationsskiftet, at man tager sig tid til at lave alle de forudgående overvejelser og klarligger alle 

de forhold som bør behandles i forbindelse med generationsskiftet. Det er ikke kun de rent praktiske 

ting som værdiansættelse og valg af generationsskiftemodel der skal overvejes, men i lige så høj 

grad alle de bløde værdier. Et generationsskifte kan groft opdeles i række faser som alle skal 

gennemgås for, at sikre en succesfuldt overdragelse. 

 

• Indledende overvejelser 

• Planlægning 

• Klargøring af selskabet til overdragelse 

• Valg af generationsskiftemodel 

 

For at sikre at alle forhold bliver berørt anbefales det allerede på dette stadie at medtage rådgivere i 

form af advokater og revisorer da man ellers risikerer at udelade vigtige elementer. Det anbefales 

ligeledes, at hver part rådfører sig med sin egen rådgiver og at man ikke deler rådgivere da parterne, 

til trods for det familiære bånd, langt hen af vejen har modstridende interesser.  

 

3.1.1 - Indledende overvejelser 

 

De indledende overvejelser vedrører langt hen af vejen bløde værdier. Det er vigtigt, at klarlægge 

de relevante motiver for at gennemfører det forestående generationsskifte. Dette skyldes, at disse 

motiver er med til at definere de hensyn, der skal prioriteres i forbindelse med den fremtidige 

planlægning af generationsskiftet. Der kan være mange forskellige motiver til et generationsskifte, 

men i praksis falder de som oftest i følgende kategorier2: 

 

• Hensynet til den ældre generation 

• Hensynet til den yngre generation 

• Hensynet til virksomheden 

                                                 
2 Generationsskifte Omstrukturering, Serup, Michael, s. 33 
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• Hensynet til den fremtidige indtjening¨ 

• Hensynet til den fremtidige værdistigning 

• Hensynet til den skatte- og afgiftsmæssige belastning ved generationsskiftet 

 

Der vil ved en hver gennemgang af hensyn i forbindelse med de indledende overvejelser til et 

generationsskifte være hensyn som taler for et generationsskifte og hensyn der taler imod. Denne 

fase er derfor meget vigtig da den er hele grundlaget for om et generationsskifte skal gennemføres 

eller ej.  

Et eksempel på et forhold der taler imod at gennemfører et generationsskifte ville være, hvis den 

tiltænkte erhverver ikke har de fornødne færdigheder til at videreføres virksomheden. Dette forhold 

er der dog mulighed for at rette op på, men det kræver at generationsskiftet er påbegyndt på et så 

tidligt tidspunkt, at den yngre generation her mulighed for at tillægge sig de fornødne færdigheder 

inden overtagelsen.  

I langt de fleste tilfælde vil det dog være et flertal af hensyn der taler for et generationsskifte og 

man bør i disse tilfælde gå videre med den indledende proces.  

 

3.1.2 - Planlægning 

 

Planlægningen går i grove træk ud på at køre den nye generation i stilling til at overtage 

virksomheden. Det er vigtigt for et succesfuldt generationsskifte, at den nye generation bliver kørt i 

stilling over for kunder og samarbejdspartnere samt over for virksomhedens medarbejdere. Det er 

vigtigt at både medarbejdere samt kunder og samarbejdspartnere ved hvem den nye generation er.  

I en større virksomhed kunne det f.eks. være praktisk at den kommende overtager startede i en 

mellemlederrolle og så gradvist kommer tættere på toppen af ledelseshierarkiet. På denne måde 

bliver virksomhedens kunder, samarbejdspartnere samt øvrige interessenter langsomt, men stødt 

introduceret til den nye generation.  

 

3.1.3 - Klargøring af selskabet til overdragelse 

 
Hvad enten der er tale om et generationsskifte til en nærtstående part eller et salg til tredje mand vil 

virksomheden have behov for at blive gjort så attraktiv for modparten som muligt.  
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I det tilfælde, hvor et generationsskifte er forestående kan den ældre generation have et ønske om at 

overdrage virksomheden så billigt som muligt. Dette kan bl.a. gøre ved at slanke virksomheden så 

det kun er den ønskede del af virksomheden der overdrages.  

Et eksempel på en slankning kunne være at man foretager en spaltning så virksomhedens 

domicilejendom bliver skilt ud fra den oprindelige virksomhed og på den måde reducerer 

virksomheds værdi. En anden metode kunne være at udlodde udbytte i en sådan omfang at 

virksomheden kun har likvider nok til den fortsatte drift.  

 

3.1.4 - Valg af generationsskiftemodel 

 

Når de foregående punkter er kommet på plads er det tid til at finde ud af hvordan generationsskiftet 

skal gennemføres. Dette valg bør traffes i samråd med ens rådgiver.  

 



 14 

4.1 - Klargøring/slankning af virksomheden 

 

I forbindelse med generationsskiftet skal virksomheden værdiansættes så den korrekte pris kan blive 

beregnet. I tilfælde hvor der er tale om en overdragelse til en yngre generation kan det være 

hensigtsmæssigt, at slanke virksomheden. Til dette formål findes der en række metoder.  

 

• Skattefri eller skattepligtig aktieombytning 

• Skattefri eller skattepligtig spaltning  

 

Der er i oplistningen kun taget højde for modeller som er aktuelle for casevirksomheden. 

 

4.1.1 - Skattefri eller skattepligtig aktieombytning 

 

Ved en aktieombytning benytter man en allerede eksisterende virksomhed som apportindskud til at 

stifte et nyt selskab mod at hovedaktionæren, som vederlag for de ”solgte” aktier, modtager aktier 

eller anparter i det nystiftede selskab. Aktieombytning kan i høj grad anvendes hvis man ønsker at 

slanke driftsselskabet eller ønsker yderligere omstrukturering af driftsselskabet. En aktieombytning 

kan aldrig ske med tilbagevirkende kraft. Ombytningen sker således på datoen for stiftelsen af 

holdingselskabet. 

En aktieombytning kan foretages både som en skattepligtig transaktion eller som en skattefri 

transaktion.  

 

 Figur 1 
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4.1.1.1 - Skattepligtig aktieombytning 

 
Vælger man, at gennemfører aktieombytningen som en skattepligtig aktieombytning vil 

ombytningen blive betragtet som en almindelig skattepligtig overdragelse af aktier eller anparter og 

der vil ske beskatning af avancen på normal vis.  

 

4.1.1.2 - Fordele og ulemper 

 

Den skattepligtige aktieombytning er ikke særlig omkostningskrævende og der er ikke ret mange 

krav til udarbejdelse af diverse dokumenter. De eneste dokumenter der rent selskabsretsligt skal 

udarbejdet er: stiftelsesdokument, vedtægter samt en vurderingsrapport da selskabet jo oprettes ved 

apportindskud. Hvis det nyoprettede selskab er et aktieselskab er der ligeledes krav om at der 

afholdes en stiftende generalforsamling.  

Ulempen ved den skattepligtige aktieombytning er at den udløser beskatning. Valget af den 

skattepligtige ombytning bør derfor kun vælges i de tilfælde, hvor aktieombytningen udløser en lille 

eller ingen skattebetaling samt i de tilfælde hvor valget af den skattefri ombytning ikke er mulig.  

 

4.1.2 - Skattefri aktieombytning 

 

Man kan i henhold til ABL § 36 ligeledes foretage aktieombytningen som en skattefri ombytning. 

Dette kan gøres på to måder - med eller uden tilladelse fra SKAT. Generelt bør man altid søge 

SKAT om tilladelse til at foretage en skattefri aktieombytning, men i nogle tilfælde kan dette ikke 

lade sig gøre og man er i denne situation nødsaget til at gennemfører aktieombytningen uden 

tilladelse. Der kan være flere årsager til at man må gennemfører ombytningen uden tilladelse, så 

som tidspres eller manglende forretningsmæssig begrundelse. 

 

4.1.2.1 - Skattefri aktieombytning med tilladelse 

 

For at opnå tilladelse til at foretage en skattepligtig aktieombytning er der en række krav som skal 

opfyldes samtidig med at det fra SKAT's side skønnes, at skatteundgåelse eller skatteunddragelse 

ikke er et af hovedformålene med aktieombytningen. Det er jf. ABL § 36, stk. 2 en betingelse at det 
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erhvervende selskab har eller opnår bestemmende indflydelse i det nye selskab ved 

aktieombytningen. En anden væsentlig betingelse for at opnå tilladelse er at ombytningen er 

forretningsmæssigt begrundet. Dette kunne f.eks. være et ønske om at opdele en virksomheds 

forskellige enheder, f.eks. en tømrer- og murerenhed i hvert sit selskab med et fælles 

administrationsselskab.  

Derudover kan SKAT fastsætte en række særlige vilkår for tilladelsen. Dette kan f.eks. være et krav 

om, at alle ændringer, i en periode på 3 år, i forhold der ligger til grund for tilladelsen anmeldes til 

SKAT. Foretages der ændringer kan det ændre på grundlaget for tilladelsen og denne kan i værste 

fald blive ændret til et afslag. Det kan derfor være en god ide at have tænkt hele forløbet igennem 

og medtage fremtidige dispositioner i ansøgningen så man ikke på et senere tidspunkt er afhængig 

af SKAT’s godkendelse. Det kan ligeledes være et vilkår at ombytningen gennemføres senest 6. 

måneder efter tilladelsen er givet. 

 

4.1.2.2 - Skattefri aktieombytning uden tilladelse 

 

Ved aktieombytning uden tilladelse benyttes reglerne i ABL § 36, stk. 6. Denne paragraf lister en 

række værnsregler i form af nogle formelle regler som skal være opfyldt for at kunne gennemfører 

ombytningen uden tilladelse. 

  

1. Aktierne/anparterne skal overdrages til handelsværdien op overdragelsestidspunktet 

2. Det erhvervende selskab må ikke i en 3 årig periode, fra omdannelsen afstå 

aktierne/anparterne.  

3. Der skal senest ved indgivelse af selvangivelsen for det indkomstår, hvor ombytningen er 

gennemført meddeles om omstruktureringen, jf. ABL § 36, stk. 7 

4. Reglerne om bestemmende indflydelse i lighed med den skattefrie aktieombytning med 

tilladelse er ligeledes et krav for aktieombytning uden tilladelse.  

 

Såfremt ovennævnte objektive krav er opfyldt og ikke giver problemer i forhold til senere påtænkte 

dispositioner, kan aktieombytningen gennemføres uden tilladelse.  
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4.1.3 - Skattepligtig eller skattefri spaltning 

 

Ved en spaltning foretager man en opdeling af det oprindelige selskab i flere selskaber. Spaltningen 

sker ved at man tager dele af det oprindelige selskab og overdrager til et eller flere bestående eller 

nystiftede selskaber mod at få aktier eller anparter i det eller de modtagende selskaber. I forbindelse 

med en spaltning er der to forskellige metoder der kan anvendes: en grenspaltning eller en 

ophørsspaltning, de to spaltningsformer er afbillede i figur 2.   

Ved en grenspaltning er det et krav at den udspaltede del udgør en virksomhedsgren3 i sig selv da 

det oprindelige selskab fortsætter med at eksisterer. I tilfælde, hvor der er aktiver eller 

forpligtigelser som er vanskelige, at henfører til en bestemt virksomhedsgren, f.eks. 

eventualforpligtigelser, skal der udarbejdes en fordelingsaftale, som skal sikre at den del af 

forpligtigelsen der vedrører den udspaltede virksomhedsgren også afholdes af denne. 

Ved en ophørsspaltning ophører det oprindelige selskab med at eksisterer. Selskabets aktiver og 

passiver deles ud i to eller flere eksisterende eller nystiftede selskaber. Der er som i grenspaltningen 

ikke krav om, at aktiviteten følges ad i en ophørsspaltning.  

For begge metoder gælder, at de aktier eller anparter som er modtaget som vederlag for de aktiver 

og passiver som er blevet udspaltet betragtes som erhvervet på spaltningstidspunktet. 

 

 

Figur 2 

 

 

                                                 
3 FSL § 15 a, stk. 3  
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4.1.3.1 - Skattepligtig spaltning 

 

Som med andre former for omstrukturering betragtes en skattepligtig spaltning som en skattepligtig 

overdragelse af aktiverne, hvorfor beskatningen vil ske på sædvanlig vis. Da metoden udløser skat 

her og nu kan det kun anbefales at anvende denne model i de tilfælde, hvor overdragelsen kun 

medfører en lille eller slet ingen beskatning.  

 

4.1.3.2 - Skattefri spaltning med tilladelse 

 

En skattefri spaltning kan som med den skattefrie aktieombytning foretages enten med eller uden 

tilladelse jf. FSL §§ 15 a og 15 b. For at opnå tilladelse til at gennemføre en skattefri spaltning skal 

man ansøge SKAT herom. Sammen med ansøgningen skal der indsendes et udkast til 

regnskabsopstilling samt åbningsbalance pr. spaltningsdatoen. Regnskabsopstillingen skal i 

skemaform angive følgende punkter4: 

 

1. det indskydende selskabs balance før spaltningen, 

2. det eller de modtagende selskabers balance før spaltningen, hvis spaltningen sker til et 

eksisterende selskab/eksisterende selskaber, 

3. overtagne aktiver og passiver, 

4. eventuelle reguleringer, 

5. åbningsbalance for det eller de modtagende selskaber, og  

6. balance for det indskydende selskab efter spaltningen, hvis dette ikke ophører. 

 

Når ansøgningen er modtaget hos skal er det grundlæggende kriterium for at opnå tilladelse, at det 

ikke skønnes at hovedformålet eller et af hovedformålene med spaltningen er skatteundgåelse eller 

skatteunddragelse. Denne konklusion kan SKAT eventuel komme frem til såfremt der ikke ligger en 

tilstrækkelig forsvarlig økonomisk betragtning til grund for ansøgningen. En tilstrækkelig forsvarlig 

økonomisk betragtning kunne være ønske om omstrukturering eller rationalisering af aktiverne i de 

involverede selskaber.    

 

 

                                                 
4 Generationsskifte, Rasmussen, Jesper og Møller-Andersen, Jesper, Thomson Reuters, s. 67 
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4.1.3.3 - Skattefri spaltning uden tilladelse 

 

Som tidligere nævnt kan en skattefri spaltning ligeledes gennemføres uden tilladelse. Dette kan 

skyldes at man ikke ønsker at ansøge om tilladelsen eller at man ikke kan opnå denne.  

Rent selskabsretsligt er der ingen forskel på at gennemfører en skattefri spaltning med og uden 

tilladelse.  

Rent skattemæssigt er der i lighed med reglerne for skattefri aktieombytning uden tilladelse lavet en 

række værnsregler der skal forhindre skatteundgåelse eller skatteunddragelse. Følgende 

punkter/betingelser skal jf. FSL § 15 a, stk. 1, 5. - 10. punkt være opfyldt for at gennemfører en 

skattefri spaltning uden tilladelse: 

 

1. Aktier eller anparter modtaget som vederlag for de afgivne aktiver og passiver må ikke 

afstås i en periode på 3 år efter vedtagelsen af spaltningen. Aktier eller anparter i et 

deltagende selskab kan dog afstås i forbindelse med yderligere omstrukturering af det 

pågældende selskab såfremt der ved omstruktureringen ikke sker vederlag med andet end 

aktier eller anparter.  

2. reglen om skattefri spaltning uden tilladelse kan ikke benyttes, såfremt et indskydende 

selskab har mere end en selskabsdeltager og en eller flere af disse har været 

selskabsdeltagere i mindre end 3 år uden at have bestemmende indflydelse og samtidig er 

eller ved spaltningen bliver selskabsdeltager i det modtagende selskab, hvor de tilsammen 

har bestemmende indflydelse. 

3. såfremt det indskydende selskab ikke ophører efter spaltningen skal de aktiver og passiver 

der overføres til det eller de modtagende selskaber udgøre en virksomhedsgren, jf. FSL § 15 

c, stk. 2. 

4. selskabsdeltagere med bestemmende indflydelse i det indskydende selskab må være 

hjemmehørende i en stat der ikke er medlem af EU/EØS eller en stat der ikke har en 

dobbeltbeskatningsoverenskomst med Danmark. 

 

Såfremt ovenstående begrænsninger ikke ønskes må man foretage spaltningen med tilladelse. 
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5.1 - Værdiansættelse af unoterede aktier 

 
Ved en hver overdragelse af unoterede aktier, om det være sig til interesseforbundne eller 

uafhængige parter, skal denne altid ske til handelsværdi. Værdien af en virksomhed kan dog være 

sværd at bestemme da værdiansættelsen foretages ud fra en række subjektive opfattelser, så som 

virksomhedens nutidsværdi af fremtidige afkast samt opfattelsen værdi.  

 

5.1.1 - Interesseforbundne vs. Uafhængige parter 

 

Der kan være stor forskel på værdiansættelsen af handelsværdien som parterne kommer frem til alt 

afhængig af om der er tale om interesseforbundne parter eller uafhængige parter. Når der er tale om 

uafhængige parter fastsættes handelsværdien efter de gængse markedskræfter. Da overdrageren 

ønsker en så høj pris som muligt og køber en så lav som muligt bliver handelsværdien fastlagt ved 

forhandlingsbordet og der er derfor ikke nogen lovgivning på området der har til hensigt at regulere 

prisen i den ene eller anden retning.   

For interesseforbundne parter vil de modstridende interesser, som gør sig gældende ved handel 

mellem uafhængige parter, i langt de fleste tilfælde være sat ud af spillet. I mange tilfælde vil de 

interesseforbundne parter have sammenfaldende interesser, hvorfor man kun sjældent vil 

fremkomme med den samme handelsværdi som de uafhængige parter kom frem til. Forskellen 

mellem den fremkommende handelsværdi kan have mange forklaringer. Den gamle generations kan 

f.eks. have et ønske om at den nye generation skal have en hjælpende hånd i form af en ”rabat”. En 

anden begrundelse for en lavere værdiansættelse kunne være et ønske om, at nedsætte eller udligne 

den avancebeskatning som kunne fremkommer ved salget.     

For at standardiserer værdiansættelsesprocessen har told- og skattestyrelsen udarbejdet en række 

vejledninger i form af en række cirkulærer. Disse cirkulære præciserer, hver for sig 

værdiansættelsen, mellem interesseforbundne parter, af et givent aktiv. Værdiansættelsen kan ske 

ud fra nedenstående cirkulære:  

 

• TSS - cirkulære 2000-9 om værdiansættelse af aktier og anparter 

• TSS - cirkulære 2000-10 om værdiansættelse af goodwill 

• LLV 2010-1; S.F.2.3.2 om værdiansættelse af fast ejendom 
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• Cirkulære nr. 185 af 17/11 1982 om værdiansættelse af aktiver og passiver i dødsboer m.m. 

og ved gaveafgiftsberegning 

5.2 - Cirkulære 2000-9 og cirkulære 2000-10 

 

Cirkulære 2000-9 og cirkulære 2000-10 har til formål at supplere hinanden i værdiansættelsen af 

handelsværdien på et selskab når der handles mellem interesseforbundne parter. Værdien af de 

materielle aktiver og passiver værdiansættes ved hjælp af cirkulære 2000-9. Immaterielle aktiver i 

form af goodwill fastsættes ved hjælp af cirkulære 2000-10.   

 

5.2.1 - Cirkulære 2000-9 om værdiansættelse af aktier og anparter 

 

Cirkulære 2000-9 bruges i de tilfælde, hvor man ikke kender handelsværdien på de unoterede aktier 

eller anparter.  

 

”Værdien af aktier og anparter fastsættes til handelsværdien.  

 

Kendes handelsværdien af den unoterede aktie ikke, f.eks. fordi aktierne ikke har været omsat, eller 

fordi de stedfundne omstændigheder ikke anses som egnet som grundlag for skønnet over 

handelsværdien, kan vurderingen foretages med udgangspunkt i følgende hjælperegel, der er 

vejledende
5
” 

 

Ved beregningen af handelsværdien tages der udgangspunkt i selskabets indre værdi i henhold til 

seneste aflagte regnskab. Denne værdi korrigeres med følgende regnskabsmæssige poster: 

 

• Fast ejendom 

• Unoterede aktier/anparter i associerede- eller dattervirksomheder 

• Goodwill og andre immaterielle aktiver 

• Udskudt skat 

• Andre forhold 

 

                                                 
5 Ligningsvejledningen; Selskaber og aktionærer 2000‐9 
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5.2.1.1 - Fast ejendom 

 

Den regnskabsmæssige indregnede værdi af fast ejendom reguleres til den senest kendte offentlige 

ejendomsvurdering. Er der foretaget større ombygninger tillægges disse såfremt disse udgifter ikke 

er indeholdt i ejendomsvurderingen. Udenlandske ejendomme medtages til den bogførte værdi. 

 

5.2.1.2 - Unoterede aktier/anparter i associerede- eller dattervirksomheder 

 

Kapitalandele i associerede- og dattervirksomheder medtages til handelsværdien såfremt denne 

kendes. Kendes handelsværdien ikke foretages værdiansættelse efter hjælpereglen i cirkulære 2000-

96. 

 

5.2.1.3 - Goodwill og andre immaterielle aktiver 

 

Goodwill og andre immaterielle aktiver værdiansættes med udgangspunkt i cirkulære 2000-10. 

Dette cirkulære vil blive gennemgået senere i opgaven. 

 

5.2.1.4 - Udskudt skat 

 

Den udskudte skat beregnes på baggrund af de foretagne korrektioner af den indre værdi. Et 

udskudt skatteaktiv kan medtages, men dog kun til en værdi under pari. 

 

5.2.1.5 - Andre forhold 

 

En bogført værdi af egne aktier medtages ikke i beregningen af den indre værdi. Ved beregning af 

kursen reduceres den nominelle aktiekapital med mængden af aktier i egen besiddelse.  

 

                                                 
6 Ligningsvejledningen; Selskaber og aktionærer 2000‐9 ‐ hjælpereglen 
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5.2.2 - cirkulære 2000-10 om værdiansættelse af goodwill 

 

Cirkulære 2000-10 angiver indledningsvist, at: 

 

”Goodwill handlet mellem interesseforbundne parter, værdiansættes efter skøn over 

handelsværdien under hensynstagen til de konkrete foreliggende omstændigheder.  

 

I visse brancher eksisterer der en kutyme for værdiansættelse af goodwill ved overdragelse mellem 

uafhængige parter. Sådanne kutymer kan ligeledes danne grundlag for værdiansættelse ved 

overdragelse mellem parter med interessefællesskab. 

 

I situationer, hvor der ikke foreligger branchekutymer eller øvrige holdepunkter for 

værdiansættelsen af goodwill, kan denne baseres på den nedenfor beskrevne beregningsmodel.
7
” 

 

Beregningsmodellen er udtryk for en standardisering af beregningen af goodwill og der kan derfor 

foreligge situationer, hvor denne vil være mindre anvendelig. Står man i en situation hvor modellen 

er mindre anvendelig skal der foretages regulering af resultatet således at den endelige 

værdiansættelse skønsmæssigt svarer til den pris en uafhængig tredjemand måtte antages at ville 

være villig til at betale i en tilsvarende situation. Det er derfor vigtigt i forbindelse med 

udarbejdelsen af værdiansættelsen, at tage stilling til om modellen giver en realistisk 

værdiansættelse af goodwillen.  

Der er en række faktorer som kan have indflydelse på værdiansættelsen og der bør derfor tages 

stilling til om nogle af disse faktorer giver anledning til at foretage en justering af den fremkomne 

værdiansættelse.  

 

Eksempler på faktorer der kunne fører til justering af den fremkomne værdiansættelse8: 

 

• Velbegrundede forventninger til fremtiden, evt. baseret på indgåede aftaler om fremtidige 

ydelser. 

• Udviklingen fra afslutningen af sidste regnskabsperiode til tidspunktet for overdragelsen. 

                                                 
7 2000‐10: Vejledende anvisning om værdiansættelse af goodwill, afsnit 1  
8 2000‐10: Vejledende anvisning om værdiansættelse af goodwill, afsnit 4 
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• Situationer, hvor indehaver(e) eller medarbejdere med afgørende indflydelse på 

virksomhedens indtjening ikke følger med virksomheden. 

• I tilfælde, hvor virksomhedens indtjening udelukkende eller i det væsentlige er baseret på én 

eller ganske få meget store kunder, vil beregningsmodellen være mindre anvendelig. Der bør 

således ske et nedslag som udtryk for den usikkerhed, der er forbundet hermed. 

• Hvis virksomhedens indtjening i de foregående år har været påvirket af store 

engangsindtægter- eller udgifter herunder f.eks. betydelige forsknings- og 

udviklingsudgifter, ekstraordinært store debitortab eller ekstraordinært store finansielle 

indtægter eller udgifter. 

 

Ovenstående faktorer er alle overvejelser der skal laves i forbindelse med den sidste del af 

værdiansættelsen, den såkaldte kapitalisering.  

 

Beregningen af handelsværdien for goodwill efter cirkulære 2000-10 indeholder følgende 

elementer:  

 

1. Grundlag for beregningen 

2. Regulering af de enkelte år 

3. Vægtet gennemsnit af resultat 

4. Korrektion for udviklingstendens 

5. Driftsherreløn (kun aktuelt i personlig drevet virksomheder) 

6. Forrentning af virksomhedens aktiver 

7. Kapitalisering 

 

5.2.2.1 - Grundlag for beregningen 

 

Grundlaget for beregningen er virksomhedens regnskabsmæssige resultater før skat for de seneste 3 

år. Er der tale om en personlig drevet virksomhed der ikke efter årsregnskabsloven udarbejder et 

regnskab skal der tages udgangspunkt i virksomhedens skattepligtige indkomst for de seneste 3 år. 

En virksomhed der ikke udarbejder regnskab efter årsregnskabsloven kan også vælge at opgøre et 

regnskabsmæssigt resultat for de seneste 3 år og bruge denne beregning som grundlag for 

beregningen. 
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5.2.2.2 - Regulering af de enkelte år 

 

Beregningen af goodwillen tager udgangspunkt i virksomhedens primære drift og der reguleres 

derfor for poster der ikke forankrer sig i denne. Disse poster omfatter bl.a. afkast på værdipapirer 

samt renter af bankindestående og gæld. Da goodwillen udtrykker en immateriel værdi af 

virksomhedens primære aktivitet er det vigtigt at det kun er denne der ligger til grund for 

beregningen. Såfremt der ikke foretages denne regulering ville en investor eventuelt kommet til at 

betale overpris for virksomhedens likvide beholdning.   

  

De regnskabsmæssige resultater efter skat reguleres efterfølgende med følgende poster: 

 

• - finansielle indtægter 

• + finansielle udgifter 

• +/- eventuelle ekstraordinære poster i henhold til årsregnskabsloven 

• + afskrivninger på tilkøbt goodwill 

 

5.2.2.3 - Vægtet gennemsnit af resultatet 

 

Til beregningen bruges et vægtet gennemsnit af de beregnede regulerede resultater for de 3 seneste 

år. Vægtningen foretages så seneste resultat vejer tungest med en vægtning på 3. Det forrige års 

resultat vejer næst tungest med en vægtning på 2. Det sidste resultat vejer mindst med en vægtning 

på 1. De tre vægtede resultater adderes nu og divideres efterfølgende med 6, hvorefter det vægtede 

gennemsnit fremkommer. Eksempel på beregning af vægtet gennemsnit kan ses i figur 3. 

 

 Figur 3 
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5.2.2.4 - Korrektion for udviklingstendens 

 

Såfremt der har været en konstant regnskabsmæssig udvikling, positiv som negativ, i de 3 

regnskabsår der danner udgangspunkt for beregningen skal der beregnes et tillæg eller fradrag for 

denne udvikling. Dette tillæg beregnes som halvdelen af den samlede udvikling fra år 1 til 3. 

Beregning af udviklingstendensen kan ses i figur 4. 

 

 

 Figur 4 

 
 

5.2.2.5 - Driftsherreløn 

 

Dette punkt medtages kun såfremt der er tale om en personlig drevet virksomhed. Driftsherrelønnen 

beregnes som halvdelen af indtjeningsgrundlaget med tillæg af udviklingstendensen. Det samlede 

fradrag skal dog minimum udgøre t.kr. 250 og maksimum t.kr. 1.000. 

 

5.2.2.6 - Forrentning af virksomhedens aktiver 

 

Forrentningen foretages kun af de aktiver som medgår til at opretholde den primære drift. Dette 

udelukker med andre ord driftsfremmede aktiver så som værdipapirer, likvider samt bogført værdi 

af tilkøbt goodwill. Forrentningen sker med en sats svarende til den gældende kapitalafkastsats9, på 

tidspunktet for overdragelsen, med et tillæg på 3 %. For 2010 ville forrentningen skulle foretages 

med en rente på 4 + 3 % = 7 % 

 

                                                 
9 VSL § 9 
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5.2.2.7 - Kapitalisering 

 

Kapitaliseringen sker med udgangspunkt i den forventede levetid for goodwillen samt en 

forrentning på baggrund af kapitalafkastsatsen, på overdragelsestidspunktet, med tillæg på 8 %10 

(13 % i 2010). Den forventede levetid på goodwillen bygger på overvejelser angående faktorer som 

nævnt i afsnit 5.2.2.  

Når den forventede levetid på goodwillen er fastsat kan den endelige kapitaliseringsfaktor beregnes 

efter følgende formel. 

 

 

 

n = levetid, t = tidspunkt (år) og r = renten 

 

5.2.3 - LLV 2010-1; S.F.2.3.2 om værdiansættelse af fast ejendom 

 

LLV 2010-1; S.F.2.3.2 erstatter cirkulære 2000-5 af 29/3 2000 som er ophævet ved SKR nr. 10406 

af 4/12 2007. Ligningsvejledningen 2010-1 foreskriver at: 

 

Værdiansættelse af fast ejendom ved overdragelse mellem interesseforbundne parter sker efter 

følgende retningslinjer, som Ligningsrådet vedtog i marts 200011 

 

Dette vil altså sige at det er de sammen regler som gør sig gældende i cirkulære 2000-5. Ifølge dette 

cirkulære skal fast ejendom der handles mellem interesseforbundne parter handles til en værdi en 

uafhængig tredjemand ville betale. Jf. cirkulæret vil den seneste offentlige ejendomsvurdering anses 

for udtryk for ejendommens handelsværdi. Denne værdi kan dog afvige i så fald den seneste 

                                                 
10 2000-10: Vejledende anvisning om beregning af goodwill, afsnit 3.7 
11 LLV 2010-1:S.F.2.3.2 
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vurdering må antages at være fejlbehæftet på tidspunktet for vurderingen eller at der efter 

vurderingen er foretaget væsentlige ombygninger eller moderniseringer.   

 

LLV 2010-1 vil herefter ikke blive inddraget yderligere i opgaven. 
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5.2.4 - Beregnet handelsværdi med udgangspunkt i cirkulære 2009-9 og 2000-10 

 

Nedenstående, i figur 5, beregning af handelsværdien på unoterede anparter i KriLind ApS er 

foretaget med baggrund af det i bilag 1 opstillede regnskab for KriLind ApS. 

 

 

 Figur 5 
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5.3 - Cirkulære nr. 185 af 17/11 1982 om værdiansættelse af aktiver og passiver i 
dødsboer m.m. og ved gaveafgiftsberegning 

 

Cirkulære nr. 185 af 17/11 1982 finder anvendes i de situationer hvor der foretaget 

generationsskifte til børn, børnebørn m.v., men ikke til søskende eller disses børn da disse ikke er 

indeholdt i BAL § 22.  

Jf. cirkulære 185 af 17/11 1982 skal unoterede aktier og anparter normalt ansættes til deres værdi i 

handel og vandel. Dette vil med andre ord sige den værdi aktierne ville kunne indbringe ved salg på 

et åbent marked. Noterede aktier værdiansættes ifølge cirkulæret til den noterede kurs på 

overdragelsestidspunktet12. Straks mere besværligt bliver det når der er tale om unoterede aktier 

eller anparter da der ikke på samme måde er opgjort en officiel kurs på disse som man kan tage 

udgangspunkt i. Cirkulæret fastslår at i det omfang der ikke er sammenlignelige salg skal der tages 

udgangspunkt i de af ligningsrådet fastlagte retningslinier for beregning af formueskattekursen.  

 

Ved beregningen af formueskattekursen kan der tages udgangspunkt i følgende syv forskellige 

beregningsregler13:  

 

1. Den almindelige regel 

2. Hovedaktionærselskaber 

3. Den ”modificerede” regel 

4. Ejendomsselskaber 

5. 90%- Selskaber 

6. Datterselskaber 

7. Nystiftede selskaber 

 

I forbindelse med de fleste forestående generationsskifter vil ”den almindelige regel” kunne finde 

anvendelse til at værdiansætte aktierne da der som oftest kun er en enkelt ejer af det pågældende 

selskab. Ved værdiansættelsen efter cirkulære 185 af 17/11 1982 anvendes den skattemæssige indre 

værdi samt en række kapitaliseringsfaktorerne der fastsættes af SKAT.  

 

                                                 
12 Cirkulære 185 af 17/11 1982, punkt 17 
13 LV 1996 A.H.3.1.1.7 



 31 

Kapitaliseringsfaktorerne pr. 1/1 2010 udgør følgende14: 

 

Indtjeningsevne: 9,5 

Modificerede regel: 4,75 

Udbytte: 54,0 

Indre værdi: 80 % 

 

Beregningsregel 3 anvendes i de tilfælde hvor beregning efter regel 1 og 2 har givet et resultat der 

overstiger den indre værdi. I disse tilfælde skal der foretages en ny beregning. I den nye beregnings 

skal kun de første 10 % af den gennemsnitlige indtjeningsevne kapitaliseres med den fulde fastsatte 

kapitaliseringsfaktor for 2010 på 9,5. Den resterende del kapitaliseres med halvdelen af 

kapitaliseringsfaktoren. Giver den nye beregning en værdi den er mindre end den indre værdi, 

anvendes den indre værdi.  

 

                                                 
14 Revisormanual ’10, 2, s. 133 
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5.3.1 - Værdiansættelse af efter cirkulære 185 af 17/11 1982 

 

Nedenstående beregning, i figur 6, er foretaget på baggrund af det i bilag 1 opstillede regnskab for 

KriLind ApS, alle tal er i t.kr.  

 

 

Figur 6 

 

Ud fra ovenstående beregning kan vi se at den beregnede formueskattekurs er lavere end den 

skattemæssige indre værdi, hvorfor handelsværdien beregnes ud fra den fastlagte formueskattekurs. 

Havde den beregnet formueskattekurs været højere end den skattemæssige indre værdi var vi havnet 

en situation som beskrevet i beregningsregel nr. 3. Regel 3 foreskriver at i en situation, hvor den 

beregnede formueskattekurs er større en den skattemæssige indre værdi skal der fortages en ny 

beregning. I den nye beregning anvendes kapitaliseringsfaktoren for indtjeningsevnen kun på 10 % 
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af den gennemsnitlige indtjeningsevne og halvdelen på de resterende 90 %. Herved fås en 

kapitaliseret indtjeningsevne på (64,9 x 9,5) + (584,1 x 4,75) = 3.391. Er den nye kapitaliserede 

indtjeningsevne med tillæg af den kapitaliserede indre værdi mindre end den skattemæssige indre 

værdi fastsættes formueskattekursen, jf. regel 3, til en værdi lig den skattemæssige indre værdi på. 

Se beregning i nedenstående figur 7. 

 

 

Figur 7 

 

 

Værdien af selskabet, i henhold til cirkulære 185 af 17/11 1982, kan herefter beregnes til 5.240 x 

125 / 100 = 6.550. 
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6.1 - Valg af generationsskiftemodel 

 

Inden gennemførslen af det endelige generationsskifte skal der tages stilling til, hvilken model man 

ønsker at anvende. Når der skal traffes en beslutning angående, hvilken model der bør anvendes i en 

given situation bliver man nød til, at gøre sig klar over eventuelle fordele og ulemper ved de enkelte 

modeller samt hvilke skattemæssige konsekvenser de måtte have. 

 

Nedenstående er oplistet en række forskellige generationsskiftemodeller som kort vil blive 

gennemgået i de følgende afsnit. 

 

• Overdragelse af aktier 

• Køb af aktier via holdingselskab 

• Overdragelse med succession uden gaveelement 

• Overdragelse med succession med gaveelement 

• Opdeling i forskellige aktieklasser (A/B modellen) 

 

 

6.1.1 - Overdragelse af aktier  

 

Overdragelse af aktier kan behandles på to måder - med eller uden succession. Overdragelse med 

succession vil blive behandlet nedenfor i afsnit 6.1.3. Ved overdragelse uden succession er der tale 

om et skattepligtigt salg af aktierne fra sælger til køber og der skal derfor opgøre en aktieavance 

som beskattes i henhold til aktieavancebeskatningslovens regler. Ved denne form for overdragelse 

er det således kun sælger og køber som bliver berøres af overdragelsen.  

I situationer hvor køber f.eks. er en velkonsoliderede virksomhed, koncern eller en person med en 

formue vil modellen ikke give de store problemer. Anderledes ser det dog ud i de tilfælde, hvor der 

er tale om overdragelse inden for familiekredsen, til nære medarbejdere eller lignende, vil der ofte 

være tale om købere med begrænset adgang til frie midler. En eventuel overdragelse skal derfor 

finansieres med lånte midler. Dette vil betyde at såvel forrentning som afdrag på lånet skal 

finansieres af selskabet i form af løn eller udbytte15.  

                                                 
15 Ejer- og generationsskifte af virksomhed, deloitte s. 56 
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Figur 8 

 

Som det ses i figur 8 udløser overdragelse uden succession en ret høj beskatning som overdrager, 

skal betale med det overdragede beløb. Denne metode er derfor kun rigtig brugbar i forbindelse med 

salg til tredje mand.  

6.1.2 - Køb af aktier via holdingselskab 

 

Ved køb af aktier via et holdingselskab stifter erhverver et aktie- eller anpartsselskab som herefter 

erhverver aktierne af overdrageren. Denne metode medfører en minimal rentebelastning i personligt 

regi da erhverver kun skal indskyde den fornødne anparts- eller aktiekapital. Finansieringen af 

overdragelsen af aktierne foregår herefter i det nye selskab og der vil herved opnås fuldt 

skattemæssigt fradrag for renteudgifterne. Dette medfører sædvanligvis et større skattemæssigt 

underskud i holdingselskabet, der såfremt reglerne omkring sambeskatning er opfyldt, vil kunne 

modregnes i det erhvervede selskabs skattepligtige indkomst.  

I lighed med overdragelse af aktier skal såvel forrentning som afdrag på lån finansieres via udbytte 

fra det erhvervede selskab. Såfremt betingelserne for datterselskabsaktier i ABL § 4A, stk. 1 om 

ejerskab af mindst 10 % af kapitalen i det erhvervede selskab kan udloddet udbytter overføres 

skattefrit, jf. SEL § 13, stk. 1 2. punkt.16 

 

                                                 
16 Ejer- og generationsskifte af virksomhed, deloitte s. 61 
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6.1.3 - Overdragelse med succession  

 

Overdragelse med succession kan ske med eller uden gaveelement. Ved at anvende reglerne om 

succession overdrages aktierne i selskabet uden at det udløser beskatning, idet erhverver indtræder i 

overdragerens skattemæssigt stilling med hensyn til det overdragne. Dette betyder, at overdrageren 

bliver stillet som havde han/hun aldrig ejet aktierne. 

For at kunne benytte reglen om succession er det et krav af overdragelsen sker til en personkreds 

der opfylder betingelserne i ABL § 34, stk. 1, 1. punkt17. ABL § 34, stk. 1, 1. punkt definerer denne 

personkreds som børn, børnebørn, søskende, søskendes børn, søskendes børnebørn eller en 

samlever som på overdragelsestidspunktet opfylder betingelserne i BAL § 22, stk. 1, litra d. 

Stedbarns- og adoptivforhold sidestilles med naturligt slægtskabsforhold.  

Der kan ligeledes overdrages med succession til nære medarbejdere eller en tidligere ejer i henhold 

til ABL §§ 35 og 35A. Overdragelse til nære medarbejdere eller tidligere ejere vil ikke blive 

gennemgået yderligere da det ikke har relevans for denne opgave. 

For at kunne foretage overdragelsen med succession er der nogle betingelser som skal være opfyldt 

for at overdragelsen kan gennemføres. En af betingelserne er at der ikke er tale om en passiv 

virksomhed. Med passiv forstås en virksomhed, hvor mere end 75 % af aktiverne i de seneste 3 

regnskabsårs har bestået af finansielle aktiver som f.eks. udlejningsejendomme, værdipapirer, 

likvider eller lignende18.  Der kan altså ikke overdrages en virksomhed, hvis aktivitet udelukkende 

består af ejendomsvirksomhed, dog kan der overdrages med succession såfremt der er tale om en 

næringsvirksomhed. Betingelserne for at kunne overdrage med succession kan således oplistes som 

følger19: 

 

• Overdragelsen skal ske til børn, børnebørn, søskende, søskendes børn eller søskendes 

børnebørn, adoptivbørn eller stedbørn. Adoptivbørn og stedbørn sidestilles med egne børn. 

• Selskabet er ikke defineret som et passivt selskab, hvilket vil sige at mindre end 75 procent 

af indtjening de seneste 3 regnskabsår hidrører indtægter fra udlejningsejendom, kontanter, 

værdipapirer eller lignende.  

                                                 
17 Skattemæssig succession, Bille, Jane K., Forlaget Thomson 
18 Ejer- og generationsskifte af virksomhed, deloitte s. 48 
19 ABL § 34, stk. 1, litra 1-4 
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• Endelig må der ikke være tale om aktier eller investeringsbeviser, der er udstedt af et 

investeringsselskab 

• Den enkelte overdragelse af aktier skal mindst udgøre 1 % af den samlede nominelle 

selskabskapitel 

 

 

6.1.3.1 - Overdragelse uden gaveelement 

 

Ved overdragelse uden gaveelement vil hele købssummen skulle finansieres med private midler. 

Såfremt erhverver har den fornødne kapital til købet bør modellen ikke give problemer, men skal 

erhverver ud og skaffe fremmed finansiering opstår der samme problematik som ved overdragelse 

af aktier - afsnit 6.1.1. 

Overdragelsen kan i det omfang overdrager har de økonomiske forudsætninger, lade overdragelsen 

foretage ved, at der udstede et rentefrit anfordringsgældsbrev til erhverver på hele eller en del af 

overdragelsessummen. Dette gældsbrev kan så løbende afdrages via udbytte fra selskabet eller ved 

gave. Er det hensigten, at gælden afdrages via afgiftsfrie gaver i henhold til BAL § 22, stk. 1, må 

dette ikke fremgå af gældsbrevet eller på anden måde være stillet lånemodtager i udsigt ved 

lånestiftelsen. Følgende 3 betingelser skal være opfyldt for at der kan ydes rentefrit lån20: 

 

1. Lånet skal være et anfordringslån. Der behøver ikke være aftalt nogen form for 

afdragsvilkår, 

2. der skal være tale om et reelt gældsforhold, 

3. der skal oprettes et gældsbrev, der underskrives. 

 

 

6.1.3.2 - Overdragelse med gaveelement 

 

Ved overdragelse med gaveelement vil hele eller en del af den aftalte købssum bliver overdraget i 

form af en gave. Sker overdragelsen af aktierne fuldt ud som en gave vil dette medfører at der kun 

skal betales gaveafgift i forbindelse med overdragelsen. Ved beregningen af grundlaget for 

                                                 
20 Generationsskifte, Rasmussen, Jesper og Møller-Andersen, Jesper, Thomson Reuters, s. 105 
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gaveafgiften tages der højde for den for den overtagne skattebyrde og der beregnes således en 

passivpost som modregnes i beregningsgrundlaget for gaveafgiften.   

Passivposten beregnes på grundlag af den laveste mulige skattepligtige fortjeneste21.  

 

Passivposten beregnes med følgende satser22: 

 

• 30 % af den fortjeneste, der ikke ville være aktieindkomst 

• 22 % af den fortjeneste, der ville være aktieindkomst 

 

Da der er tale om unoterede aktier beregnes passivposten i denne opgave med 22 %. 

Passivpostprocenten ved overdragelse af aktier, svarer tilnærmelsesvis til halvdelen af den 

aktieavancebeskatning som et salg ville have udløst. At passivpostprocenten kun udgør godt 

halvdelen af den normale beskatning, skyldes usikkerhed omkring fremtiden og hvorvidt aktierne 

på et senere tidspunkt vil blive solgt. I nedenstående figur 9 ses beregningen af passivposten for 

KriLind ApS efter henholdsvis cirkulære nr. 185 af 17/11 1982 og cirkulære 2000-9.    

 

 

Figur 9 

 

Når passivposten er beregnet kan den fratrækkes i den beregnede gaveafgiftspligtige værdi. I 

nedenstående figur 10 er beregningen skitseret. 

   

                                                 
21 KSL § 33 D, stk. 2 
22 KSL § 33 D, stk. 3 
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Figur 10 

  

Den beregnede gaveafgift kan overdrageren vælge at betale uden at det medfører yderligere 

gaveafgift for erhverver23. Dette betyder således, at en successiv overdragelse med gaveelement kan 

gennemføre helt uden at erhverver, skal have penge op af lommen.  

 

                                                 
23 BAL § 24, stk. 5 
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6.1.4 - Opdeling i forskellige aktieklasser (A/B modellen) 

 

Ved A/B modellen foretages der er klassifikation af selskabets aktier således at der er både A og B 

aktier. De forskellige aktieklasser har samme status i forhold til ejerforhold, men A-aktierne er som 

oftest tildelt større stemmeret. B-aktierne har grundet den lille, eller i nogle tilfælde ingen, 

stemmeret en lavere kurs end A-aktierne. Som kompensation for den lavere kurs på B-aktierne vil 

A-aktierne blive tildelt forlods ret til udbytte. Dette medfører at B- aktionærerne ikke har ret til at 

modtage udbytte, førend at A-aktionærerne har modtaget udbytte svarende til forlods udbyttet. I 

praksis aftales det ofte, at retten til forlods udbytte løber i en bestemt periode, f.eks. 7 år, og at et 

evt. resterende forlods udbytte bortfalder ved udløbet af denne periode.   

Inden et generationsskifte via A/B-modellen kan påbegyndes er det vigtigt at ejeren af selskabet 

foretager ændringer i selskabets vedtægter således at der bliver lavet mulighed af at udstede A- og 

B- aktier samt at A-aktierne bliver tillagt et forlods udbytte.  

En anden variant af modellen er at opdele de eksisterende aktier i A- og B-aktier for herefter at 

overdrage B-aktierne til børnene. Her er det dog vigtigt at opdelingen sker på det rigtige tidspunkt 

da det ellers kan udløse en meget hård beskatning af alle selskabets aktionærer. Ejer en far og hans 

to sønner f.eks. et selskab med 50 % af aktierne til faderen og 25 % af aktierne til hver af sønnerne. 

Beslutter de herefter, at opdele aktierne i A- og B-aktier, hvor faderen får de stemmetunge A-aktier 

og sønnerne får fortrinsret til udloddet udbytte vil der blive udløst beskatning af både far og sønner 

da opdelingen vil blive betragtet som et almindeligt salg. For at undgå en sådan beskatning skal 

opdelingen foretages mens faderen stadig ejer alle aktierne i selskabet og derefter overdrage B-

aktierne til børnene. I denne situation vil der ikke blive udløst beskatning, da faderen ejer samtlige 

aktier både før og efter opdelingen24. Dette skyldes at der ved opdelingen ikke sker en 

formueforskydning mellem selskabets aktionærer25.  

Modellen gør det altså muligt for den nye generation at købe sig ind i selskabet uden at have den 

fornødne kapital til opkøb af alle A-aktierne. Modellen kan gennemføres med eller uden 

holdingselskaber, men det er dog at anbefale at A-aktierne ejer gennem til holdingselskab da man 

derved kan overføre forlods udbytte skattefrit til modervirksomheden og derved udskyde 

beskatningen til den dag udbyttet udloddes videre til aktionæren. Nedenfor i figur 11 er A/B-

modellen skitseret. 

                                                 
24 Når børnene skal tage over, Christiansen, Tommy V., artikel Jyllands Posten, 25/9 2010 
25 SKM2003.66.LR 
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Figur 11 

 
Tager vi udgangspunkt i ovenstående illustration foregår modellen i praksis således: Den nye 

generation indskyder via et holdingselskab kapital svarende til selskabets eksisterende kapital mod 

at modtage nystiftede B-aktier. Den nye generation ejer nu 50 % af selskabet, men kan på grund af 

A-aktiernes forlods ret til udbytte ikke modtage udbytte førend forlods udbyttet er betalt. Når 

forlods udbyttet er fuldt ud afdraget omveksles B-aktierne til A-aktier, uden at det medfører 

beskatning da A- og B-aktierne nu har samme status og der derved ikke opstår en 

formueforskydning mellem aktionærerne. Herefter kan den nye generation enten købe den gamle 

generations A-aktier eller selskabet kan tilbagekøbe dem for derefter at lave en kapitalnedsættelse. 

Herefter er generationsskiftet fuldt ud implementeret og den nye generation ejer nu samtlige 100 % 

af selskabet. Modellen har altså bevirket, at størstedelen af overdragelsen er finansieret af selskabet 

i form af udbytte.  

Det forlods udbytte som A-aktionæren har ret til svarer i princippet til værdien af den indtrædende 

nye generations aktiepost. Fastsættelsen af forlods udbytte sker på baggrund af nedenstående: 

 

Forlods udbytte beregnes i følgende to trin:   
 

50 % af (handelsværdien + tegningsbeløb) – tegningsbeløb 
 
Herefter tilbagediskonteres for at få forlods udbytte: 
 

100
50

eløb tegningsb eløb) tegningsbrdien (handelsvæ af % 50
×

÷+
 

 
 

Ovenstående formel giver således et beregnet forlods udbytte som beregnet i figur 12. 
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Figur 12 - beregning af forlods udbytte, KriLind ApS 

  

Der er både fordele og ulemper ved A/B-modellen. Af ulemper kan nævnes, at hele processen 

kræver væsentlig planlægning samt overvejelser angående fastlæggelse af forlods udbytte til 

overdrageren. 

 

6.2- Valg af generationsskiftemodel 

 

Ud fra gennemgangen af de forskellige modeller, for gennemførslen af generationsskiftet, kan vi 

fastslå, at der er modeller som er mere velegnet end andre. Følgende modeller vil være relevante for 

KriLind ApS: 

 

• Successiv overdragelse med gaveelement 

• A/B-modellen 

 

Derudover kunne det være relevant for besvarelsen af opgaven at kigge på følgende modeller for en 

eventuel opdeling af selskabets aktivitet: 

 

• Spaltning 

• Aktieombytning 

 

Modellerne vil i de følgende afsnit blive gennemgået med udgangspunkt i casevirksomheden 

KriLind ApS, PP og PN. En vigtig del i valget af, hvilken model der skal benyttes er de 

konsekvenser der måtte opstå som følge af valget. Det være sig både for overdrager, erhverver og 

selskabet.   
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6.2.1 - Successiv overdragelse med gaveelement 

 

I tilfælde af at successionen gennemføres med gaveelement vil det være PP der kommer til at betale 

for overdragelsen. I beregningen af gavedelens størrelse skal der derfor tages stilling til, hvor stort 

et likviditetsbehov PP har for at kunne få en ordentlig pensionstilværelse.  

Som det fremgår af gennemgangen af virksomheden har PP og hustruen, gennem årene løbende 

indbetalt til pension og vil i forbindelse med at de når pensionsalderen få udbetalt et pænt beløb 

samtidig med at de ligeledes vil få løbende udbetalinger. NP har, ligeledes som omtalt i 

virksomhedsbeskrivelsen, vundet nogle penge i lotto og har derfor mulighed for at betale t.kr. 2.000 

for selskabet og får den resterende del som gave. 

 

Ved denne form for overdragelse skal der således skulle betales gaveafgift ud fra følgende 

beregning: 

 

Figur 13 

 

Som det fremgår af beregningen i figur 13 vil der ud fra de givne forudsætninger blive udløst 

gaveafgift på t.kr. 462 eller t.kr. 594. Det fremgår af BAL § 24, stk. 5 kan overdrager kan vælge at 

betale gaveafgiften uden at dette udløser yderligere afgift eller beskatning. Dette giver således en 

kontant betaling til PP på t.kr. 1.538 eller t.kr. 1.406. I dette tilfælde vil en betaling af gaveafgiften 

fragå den kontante betaling, men i tilfælde, hvor PP ikke har mulighed for at betale gaveafgiften vil 

denne mulighed gå tabt og NP må herefter selv betale gaveafgiften. Den beregnede gaveafgift på 

overdragelse efter cirkulære nr. 185 af 17/11 1982 svarer til en lønindtægt på t.kr. 1.030.  

Med udgangspunkt i den beregnede lønindtægt kan det konstateres, at det altid må anbefales, at der 

indgår en kontant afregning. Denne afregning bør som minimum udgøre den beregnede gaveafgift.   
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6.2.1.1 - Konsekvenser for overdrager 

 
Når der overdrages med succession indtræder erhverver, som tidligere nævnt, i overdragerens 

skattemæssige stilling og der udløses derfor ikke beskatning af overdragelsen. Dette skal dog ikke 

ses som skatteunddragelse, men blot en udskydelse af skatten. Skatten beregnes således først i det 

tilfælde hvor erhverver sælger aktierne til 3. mand. Erhverver overtager altså overdragerens stilling 

i henhold til anskaffelsestidspunkt og anskaffelsessum. Efter overdragelsen vil det rent 

skattemæssigt se ud som om at overdrager aldrig har ejet aktierne.  

 

6.2.1.2 - Konsekvenser for erhverver 

 

Ved at indføre et gaveelement slipper NP for at skulle fremskaffe fremmed kapital til at finansierer 

overdragelsen med. Som følge af reglerne om succession overtaget NP sin fars skattemæssige 

stilling i forhold til anparterne i KL og overtager derved den latente skatteforpligtigelse der påhviler 

anparterne. 

 

6.2.1.3 - Konsekvenser for selskabet 

 

Da NP ikke har behov for at finansiere afdrag på lån, optaget til køb af virksomheden, ved 

udlodning af udbytte vil det betyde en bedre likviditet.  

 

6.2.2 - A/B-modellen 

 

Ved anvendelse af A/B modellen bliver PP tildelt et forlods udbytte som skal udbetales førend NP 

kan begynde at modtage udbytte i forhold til sin ejerandel. Som det ses i beregningen af forlods 

udbytte vil PP skulle have udbetalt t.kr. 6.425 eller t.kr. 7.560 førend NP kan modtage udbytte. 

Prisen for NP’s indtræden vil udgøre et beløb svarende til den eksisterende selskabskapital i 

selskabet, hvilket betyder at indtræden vil koste NP t.kr. 125.   
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Figur 14 

 

6.2.2.1 - Konsekvens for overdrager 

 

Det må forventes at der er en vis risiko for at PP ikke vil kunne få det sit forlods udbytte, som han 

er berettet til, udbetalt. Dette kunne f.eks. skyldes at selskabet i en årrække efter ”overdragelsen” 

giver underskud.  

Der kræves som udgangspunkt tilladelse fra skattemyndighederne for, at et foretaget tilbagesalg af 

anparter til det udstedende selskab kan blive beskattet som et aktiesalg. En sådan tilladelse bliver 

normalt givet når der er tale om, at anpartshaver afhænder samtlige anparter og derved opgiver sin 

indflydelse i selskabet.   

Ejes selskabet via et holdingselskab kan anparterne til sin tid afhændes skattefrit. Er 

holdingselskabet stiftet ved en skattefri aktieombytning uden tilladelse er det dog et krav at 

holdingselskabet har været ejet i mere end 3 år for at salget er skattefrit26. 

 

6.2.2.2 - Konsekvenser for erhverver 

 

NP har ved benyttelse af A/B-modellen mulighed for at indtræde i selskabet til en lav pris mod, at 

PP tildeles et forlods udbytte. Foretages indskydelsen via et holdingselskab vil NP, når PP’s forlods 

udbytte er fuldt udbetalt, kunne modtage udbytte skattefrit i holdingselskabet jf. ABL § 4A.  

 

                                                 
26 ABL § 36, stk. 6 
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6.2.2.3 - Konsekvenser for selskabet 

 

Det PP tildelte forlods udbytte vil betyde, at der vil være et stort træk på selskabets likviditet. Dette 

vil kunne medvirke til at selskabet mister sin indtjeningsevne idet der ikke er den fornødne 

likviditet til at foretage nødvendige investeringer.  

 

6.3 - Omstruktureringsmodeller 

 

Det kan i forbindelse med et generationsskifte være hensigtsmæssigt at foretage visse 

omstruktureringer af det selskab der ønskes generationsskiftet. Dette kan gøres for at tilgodese 

f.eks. flere børn eller for at fjerne fordyrende elementer fra selskabet. 

 

6.3.1 - Spaltning 

 

En måde at foretage en opdeling af et selskab på, er ved at anvende reglerne om spaltning og derved 

opdele selskabet i flere dele.  

Værdiansættelsen er umiddelbart så høj for KL, at NP ikke kan erhverve selskabet uden at der i 

overdragelsen indgår et større gaveelement. Denne problematik kan PP løse ved, at lade selskabets 

faste ejendom udspalte til et nystiftet selskab. Da det gamle selskab ikke ophører ved spaltningen er 

det et krav, i lighed med tilførsel af aktiver, at der er tale om en virksomhedsgren. Dette krav 

overholder fast ejendom, da en sådan kan betragtes som en virksomhed i sig selv.  

Ved at spalte den faste ejendom over i et nystiftet selskab bliver værdiansættelsen ændret og 

handelsværdien fremkommer hermed til t.kr. 2.960 eller t.kr. 4.386 for beregninger efter 

henholdsvis cirkulære nr. 185 af 17/11 1982 og cirkulære 2000-9 og 2000-10.  

Ligeledes betyder det for PP at han har et nystiftet selskab med en værdiansættelse på t.kr. 6.500 

svarende til den seneste offentlige vurdering.   

 

6.3.1.1 - Konsekvenser for overdrager 

 

For PP betyder spaltninger, at han nu har to selskaber og den samme værdi som før. Spaltningen har 

ligeledes betydet, at overdragelsen med succession vil indeholde et mindre gaveelement såfremt 
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NP’s betaling ikke ændres. Som det ses af figur 15 er gaveafgiften faldet betydeligt i forhold til 

beregningen i afsnit 6.2.1 

 

 

Figur 15 

 

Såfremt reglerne om skattefri spaltning uden tilladelse er anvendt betyder det at PP ikke i en periode 

på 3 år kan afhænde det nystiftede ejendomsselskab uden at det medfører, at hele spaltningen bliver 

skattepligtig27. Efter den 3 årige periode kan PP så sælge ejendomsselskabet til tredje mand som en 

almindelig skattepligtig transaktion. Alternativt kan PP eje selskabet via et holdingselskab og 

derved kunne sælge anparterne skattefrit. 

 

6.3.1.2 - Konsekvenser for erhverver 

 

For NP vil spaltningen ikke have nogen konsekvenser da han stadig betaler den samme kontante 

overgangssum i forbindelse med overdragelse ved succession.  

 

6.3.1.3 - Konsekvenser for selskabet 

 

Situationen er som udgangspunkt uændret for selskabet dog uden den faste ejendom. Dette betyder 

at selskabet skal ud at finde nye lokaler eller om muligt leje de tidligere lokaler.  

I dette tilfælde skal PP beholde selskabet i en periode på minimum 3 år, hvorfor det ville være 

fordelagtigt at udleje ejendommen, på markedsvilkår, til KL. 

 

                                                 
27 FSL § 15a, stk. 1, 5. punkt 
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6.3.2 - Aktieombytning 

 

Ved at gøre brug af reglerne om aktieombytning vil det være muligt for PP at indskyde anparterne i 

KL i det nystiftede holdingselskab mod at få aktier eller anparter som vederlag. Denne form for 

omstrukturering vil være fordelagtig i forbindelse med anvendelse af A/B-modellen samt ved 

spaltning. Jf. SEL § 13, stk. 1 er udbytter modtaget fra en dattervirksomhed28 skattefrie. Dette 

betyder at PP vil kunne modtage skattefrie udbytter i det nystiftede holdingselskab. Han kan 

derefter løbende foretage udlodning til sig selv og derved udnytte den lave beskatning af 

aktieindkomst på 28 % af de første 48.300 (2010) eller 96.600 for ægtefæller.  

 

6.3.2.1 - Konsekvenser for overdrager 

 

Der er ikke nogen konsekvenser for PP ud over at han fremover ejer anparter i holdingselskabet, 

som ejer anparterne i KL.   

 

6.3.2.2 - Konsekvenser for erhverver 

 

I dette tilfælde vil erhverver være holdingselskabet. Såfremt ombytningen foretages som en skattefri 

transaktion vil holdingselskabet succederer i PP skattemæssige stilling. Der her ligeledes krav om at 

aktierne ikke afhændes inden for en 3 årig periode af ombytningen såfremt reglerne om skattefri 

ombytning uden tilladelse er anvendt. Holdingselskabet vil, jf. SEL § 13, stk. 1, kunne modtage 

skattefrie udbytter fra KL og efter den 3 årige periode kan anparterne i KL sælges skattefrit.  

Såfremt holdingselskabet ejer mere end 50 % af kapitalen i KL eller har bestemmende indflydelse i 

form af stemmeret vil selskaberne indgå i et sambeskatningsforhold og kan som følge heraf udnytte 

eventuelle uudnyttede skattemæssige underskud der ikke er særunderskud.   

6.3.2.3 - Konsekvenser for selskabet 

 
Såfremt betingelserne for sambeskatningsforhold er overholdt kan selskabet udnytte er eventuelt 
uudnyttet skattemæssigt underskud i holdingselskabet. 
  

 

                                                 
28 ABL § 4a, stk. 1  
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7.1 - Valg af model (delkonklusion) 

 

Gennemgangen af de forskellige valgte modeller har hurtigt vist, at et generationsskifte ikke vil 

være muligt ved benyttelse af en skattepligtig overdragelse eller ved succession uden gaveelement. 

Dette skyldes, at selskabets værdiansættelse viste sig alt for høj til, at det finansieringsbehov som 

NP vil have, ikke vil kunne finansieres via udbytte eller lønudbetalinger, med den nuværende 

indtjening.  

 

Overdragelse med helt eller delvist gaveelement viste sig derimod som en anvendelig metode idet 

NP ikke skal ud at finde ekstern finansiering og at PP vil modtage et skattefrit kontant beløb som 

kan forsøde tilværelsen inden han når pensionsalderen. Overordnet set tilgodeser denne 

overdragelse alle de involverede parter. 

 

Anvendelse af A/B-modellen har ligeledes sine fordele, idet indtræden er meget billig for NP. 

Modsat har modellen de ulemper, f.eks. at den er meget tidskrævende samt at PP ikke er sikker på 

at modtage hele sit forlods udbytte. Med en indtjening som den for 2010 vil det tage godt 6 år før 

forlods udbyttet vil være fuldt udbetalt. Dette vil betyde at PP til den tid er nået sin pension, hvorfor 

modellen ikke vurderes at være anvendelig.  

 

Gennemgangen af de to omstruktureringsmodeller viste at der var fordele ved begge metoder. Dog 

er spaltningen den mest anvendelige sammenholdt med de andre modeller, idet den dyre ejendom 

kan holdes udenfor i værdiansættelsen af KL.  

Aktieombytningen har sine fordele såfremt PP foretager spaltning af KL. PP vil i så fald eje det 

nystiftede ejendomsselskab via holdingselskabet og vil i henhold til gældende regler kunne udlodde 

udbytte fra ejendomsselskabet til holdingselskabet skattefrit. Ligeledes vil PP i tilfælde af at han 

beslutter at sælge ejendomsselskabet, modtage vederlaget skattefrit i holdingselskabet.  

 

Det kan hermed konstateres, på baggrund af ovenstående observationer, at den mest fordelagtige 

metode for PP, NP og KL er, at foretage generationsskiftet med succession med delvist 

gaveelement.  
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Såfremt det skønnes at det ikke er i NP’s interesse at erhverve ejendommen vil det være mest 

fordelagtigt at anvende reglerne om spaltning. 

 

Vælges det at spalte ejendommen ud af KL vil der med fordel kunne stiftes et holdingselskab vi en 

aktieombytning i det spaltede ejendomsselskab.  
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8.1 - Konklusion 

 

Det er for den enkelte virksomhedsejer en stor beslutning, at foretage et generationsskifte. Der er i 

forbindelse med beslutningen om, at lade virksomheden generationsskrifte en lang række forhold 

der skal afdækkes førend man kan læne sig tilbage og lykønske hinanden for et vellykket 

generationsskifte.  

En virksomhed som står over for et generationsskifte vil som oftest gennemløbe en række faser som 

skal sikre at skiftet bliver succesfuldt. Den indledende fase handler om de ”bløde værdier” og er 

lige så vigtig som de andre faser. Det er i denne fase virksomhedsejeren skal gøre op med sig selv 

om han/hun er klar til at overdrage virksomheden og i så fald til hvem. Det næste store spørgsmål er 

så om den påtænkte erhverver også ønsker, at overtage virksomheden og i så fald om erhververen 

har de nødvendige kvaliteter til at videreføre virksomheden. Ligeledes er det vigtigt at få fastlagt 

hvilke hensyn i forhold til den ældre- og den yngre generation samt virksomheden og fremtiden der 

skal tages højde for i forbindelse med planlægningen af generationsskiftet.  

 

Det økonomiske aspekt af et generationsskifte er ligeledes et vigtigt område som skal klarlægges 

allerede tidligt i forløbet. Hvad er ønsket fra den ældre generation med hensyn til vederlag for 

overdragelsen? I denne forbindelse spiller værdiansættelsen af virksomheden en væsentlig rolle. 

Påbegyndes generationsskiftet i ordentlig til vil det være muligt at foretage optimering af 

værdiansættelsen så den tilgodeser både overdrager og erhverver.   

Værdiansættelsen kan ske med udgangspunkt i en række cirkulærer udarbejdet af skatteministeriet. 

De forskellige cirkulære anvendes i forbindelse med handel mellem interesseforbundne parter. 

Cirkulære nr. 185 af 17/11 1982 anvendes når der er tale om overdragelse til børn mv.. Ved 

overdragelse til øvrige interesseforbundne parter anvendes cirkulære 2000-9 og 2000-10.  

Værdiansættelse efter cirkulære 2000-9 giver den største mulighed for at foretage optimeringer. 

Dette skyldes at cirkulæret baserer værdiansættelsen på regnskabsmæssige værdier modsat 

cirkulære nr. 185 af 17/11 1982 som er baseret på de skattemæssige værdier. Det er i henhold til 

loven ikke lovligt at optimerer værdiansættelsen ved at manipulerer med regnskabstallene, men er 

generationsskiftet påbegyndt i tide vil det være muligt f.eks. at påvirke udviklingstendensen så den 

forsvinder eller bliver negativ. Det vil ligeledes være hensigtsmæssigt at ligge større drifts- og/eller 

anlægsomkostninger så tæt på gennemførslen af generationsskiftet som muligt.  
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Når selve værdiansættelsen foretages vil man oftest opleve at værdiansættelsen efter cirkulære 2009 

er en del højere en efter cirkulære nr. 185 af 17/11 1982. Dette skyldes som nævnt tidligere at 

cirkulære nr. 185 af 17/11 1982 opgøres på baggrund af de skattemæssige værdier samt den seneste 

kendte offentlige ejendomsvurdering. Cirkulæret værdiansættelsen på baggrund af de skattemæssige 

principper, som pr. tradition er fastlagt ud fra et forsigtighedsprincip og med et ønske om ikke at 

forskelsbehandle. Værdiansættelsen beregnes således ud fra faktorer så som indtjeningsevne og den 

skattemæssige indre værdi. Der tages ligeledes ikke højde for oparbejdet goodwill eller er 

udviklingstendensen i beregningen.  

Ved beregning efter cirkulære 2000-9 anvendes ligeledes et tillægs cirkulære 2000-10 til at beregnet 

den goodwill op baggrund af vægtede resultater for de 3 seneste regnskabsår samt 

udviklingstendens og forrentning af virksomhedens aktiver.  

 

Ved beregningen af værdiansættelsen af KL fremkom cirkulære 1982-185 med en værdiansættelse 

på t.kr. 6.550, mens værdiansættelsen efter cirkulære 2000-9 fremkom med en værdiansættelse på 

t.kr. 7.685. Som det kan ses er begge værdiansættelser så høje, at generationsskiftemodeller så som 

successiv overdragelse uden gaveelement og almindelig overdragelse af aktier straks kunne 

udelukkes da de ville kræve en meget stor ekstern finansiering som i sidste ende skulle finansieres 

af selskabet.  

Den bedste løsning viste sig et være en successiv overdragelse med delvist gaveelement. 

Gaveelementet blev beregnet til ca.t.kr. 4.500 idet NP havde midler til at foretage betaling på t.kr. 

2.000. Dette gav således en gaveafgift på ca. t.kr. 460 efter den beregnede passivpost samt skattefri 

gave var trukket fra gaveafgiftsgrundlaget. Jf. BAL § 24, stk. 5 kan overdrager vælge at betale 

gaveafgiften uden at dette påfører yderligere gaveafgift eller beskatning. Således ville PP ved 

overdragelse få en kontant som på t.kr. 1.540. Havde NP slev skulle betale gaveafgiften ville det 

betyde at han skulle hane en lønindkomst på ca. t.kr. 1.026 før skat. 

 

Endelig blev det ligeledes konstateret at det i nogle henseender ville være praktisk at foretage en 

omstrukturering i form af en spaltning af KL så ejendommen blev holdt uden for overdragelsen 

samt stiftelse af et holdingselskab til at administrerer det nye ejendomsselskab. Det blev dog gjort 

klart at en spaltning kun ville være aktuel i de tilfælde hvor NP ikke ønskede at overtage 

ejendommen. Såfremt ejendommen holdes udenfor blev værdiansættelsen således at cirkulære 
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1982-185 udviste en værdiansættelse på t.kr. 2.960 mens cirkulære 2000-9 udviste en 

værdiansættelse på t.kr. 4.386.  

 

Den overordnede konklusion på denne opgave må være at der ikke findes en egentlig løsningsmodel 

der passer på alle situationer, men at alle generationsskifter er forskellige og derfor stiller 

forskellige krav til udførslen og de hensyn det skal tages. I denne opgave blev løsningen, at 

generationsskiftet skulle gennemfører med en overdragelse med succession og et delvist 

gaveelement. I en anden virksomhed vil der være andre forudsætninger og hensyn der skal tages. 

Dette vil udmønte sig i en anden gennemførsel til trods for at de to virksomheder på overfladen til 

forveksling ligner hinanden. 
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Bilag 1 
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Bilag 2 

 
Beregningsregler for skattekursen i henhold til LV 1996 A.H.3.1.1. 
 
A. Den almindelige beregningsregel 
Her beregnes skattekursen som gennemsnittet af: 
a. Indtjeningsevnen kapitaliseret med den for året fastsatte faktor 
b. Udbytteprocenten kapitaliseret med den for året fastsatte faktor 
c. 80 procent af den indre værdi 
 
B. Hovedaktionærselskaber 
Hvis over halvdelen af selskabets stemmeberettigede aktier – det vil sige over halvdelen af aktiernes 
stemmeværdi – ejes af en enkelt aktionær, af en person og dennes nærmeste familie, af et andet 
selskab, en koncern eller lignende, beregnes kursen som gennemsnittet af: 
a. Indtjeningsevnen kapitaliseret med den for året fastsatte faktor 
b. 80 procent af den indre værdi 
 
C. Den ”modificerede” regel 
I de tilfælde hvor en kurs beregnet efter punkt A eller B, overstiger den fulde indre værdi foretages 
der en ny beregning, såfremt indtjeningsevnen er større end 10 procent. Ved den nye beregning 
kapitaliseres indtjeningsevnen således at de første 10 procent af indtjeningsevnen kapitaliseres med 
den for året fastsatte faktor, mens den overskydende del kapitaliseres med halvdelen af den for året 
fastsatte faktor. Hvis den nye beregnede kurs er mindre end den indre værdi, anvendes i stedet den 
indre værdi. 
 
D. Ejendomsselskaber 
Hvis selskabets hovedformål er drift af fast ejendom, så sker kursberegningen efter punkt A, B, eller 
C. Kursen kan dog ikke blive lavere end 90 % af den indre værdi. 
 
E. 90 pct. Selskaber 
For en række selskaber gælder det, at kursen fastsættes til 90 procent af den indre værdi. Eksempler 
på selskaber i denne gruppe er selskaber, der er trådt i likvidation, holdingselskaber og selskaber, 
hvis aktiver hovedsagelig består i bankindestående, værdipapirer og lignende. 
 
F. Datterselskaber 
Når alle aktier i et selskab (datterselskabet) ejes af et andet selskab (moderselskabet) beregnes der 
ingen kurs på aktierne i datterselskabet. I tilfælde hvor kursen på moderselskabets aktier beregnes 
til 90 procent af den indre værdi efter reglen under punkt E, medregnes datterselskabsaktierne dog i 
moderselskabets egenkapital til en værdi opgjort efter en kurs, beregnet efter reglerne under pkt. 
BE. 
 
G. Nystiftede selskaber 
Hertil hører selskaber, hvis første regnskabsår udløber på et sådan tidspunkt, at selskabet ikke har 
været pligtig at indsende den første selvangivelse, inden kursberegningen foretages. Kursen på 
aktier i disse selskaber ansættes til 
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