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1. Indledende afsnit 

 

1.1 Indledning 

Denne opgave er skrevet på HD studiet indenfor Regnskab og Økonomistyring. Opgaven er skrevet 

i faget Skat, og omhandler generationsskifte og omstrukturering. Formålet med opgaven er at give 

de involverede parter et overblik over nogle af de modeller, der kan anvendes i forbindelse med et 

generationsskifte og en omstrukturering.  

 

Der kan ligge forskellige årsager til grund for et generationsskifte. Årsagerne kan typisk findes 

blandt disse: 

• Helbredsrelaterede årsager (sygdom, alderdom, død) 

• Økonomiske årsager (fx forretningsmæssige/individuelle ønsker til; profitmaksimering, 

likviditetsbehov mm.) 

• Sociale årsager (fx hensyntagen til familie, medarbejdere eller øvrige interessenter) 

• Andre personlige årsager (fx hensyn til eftermæle, rygte, øvrige behovs prioriteringer mm.) 

Ovenstående årsager kan være mere eller mindre aktuelle, men de kan også være forårsaget af 

forventningerne til fremtiden. Der kan også ligge flere af ovennævnte årsager til grund for et 

generationsskifte og muligvis i en prioriteret rækkefølge. Hvad end årsagen er, skal der gøres nogle 

overvejelser omkring generationsskiftet. 

 

En af overvejelserne kunne være at lave en analyse af virksomhedens nuværende situation og 

fremtidsudsigter, for at kunne danne det optimale grundlag for videreførelse af virksomheden. Det 

giver den nye ejer en god indsigt i, hvilken situation virksomheden er i nu og i fremtiden og hvilke 

handlinger der skal til for at sikre fremtiden. En anden overvejelse der skal tages stilling til er, hvem 

virksomheden skal generationsskiftes til. Skal virksomheden generationsskiftes til 

familiemedlemmer, til nære medarbejdere eller tredjemand? 

Når overvejelser omkring overdragelse er foretaget, er næste trin at planlægge generationsskiftet og 

gerne god tid, min 3-51, år før det egentlige generationsskifte. Dette pga. at der ved god planlægning 

i tide, kan opnås en optimal ejerstruktur i virksomheden, både før og efter generationsskiftet samt 

udnyttelse af de muligheder der er i skatteretten ved generationsskifte. Sælger og køber bør derfor 

konsultere med rådgivere, fx revisor og advokat inden der laves aftale om generationsskifte.  

 

                                                             
1 http://www.rsmplus.dk/mediafiles/1/other/generationsskifte_web.pdf 
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Ved generationsskifte skal der ske en værdiansættelse af virksomheden samt træffes beslutning om 

virksomheden skal drives, som en personlig virksomhed eller i selskabsform. Hvordan end sælger 

beslutter at drive virksomheden samt hvem virksomheden skal overdrages til, vil det have 

skattemæssige konsekvenser for alle de involverede parter. 

 

Denne opgave vil behandle nogle af de nævnte overvejelser og problemstillinger, både på det 

teoretiske og det praktiske niveau. Opgaven vil tage udgangspunkt i en delvis fiktiv virksomhed.  

 

1.2 Problemstilling 

Virksomheden, JP Vask A/S, og dens ejer står overfor at skulle gennemføre et generationsskifte af 

virksomheden. Virksomhedsejeren har ikke besluttet, hvem virksomheden skal overdrages til, da 

generationsskiftet kan ske til flere interessenter. Han vil derfor gerne have udarbejdet en rapport på 

hvordan generationsskiftet og omstruktureringen, kan foretages. Der er 3 mulige købere; 

familiemedlemmer, nære medarbejdere og salg til tredjemand. Rapporten skal klarlægge, hvilke 

skattemæssige konsekvenser et generationsskifte, vil medføre for de involverede parter i de 3 

førnævnte senarier.  

 

1.3 Problemformulering 

Formålet med opgaven er at belyse de skattemæssige konsekvenser, der opstår ved et 

generationsskifte for de involverede parter. Til analyse heraf vil jeg tage udgangspunkt i forskellige 

generationsskiftemodeller samt deres anvendelse i JP Vask A/S. 

For nærmere identifikation af ovenstående problematik vil opgaven belyse følgende 

problemstillinger: 

• Overvejelser inden et generationsskifte. 

• Hvordan værdiansættes virksomheden i forhold de involverede parter? 

• Hvilke omstruktureringsmodeller kan med fordel anvendes i forbindelse med at klargøre 

virksomheden til et generationsskifte? 

• Hvilke generationsskiftemodeller kan anvendes? 

• Hvilke skattemæssige konsekvenser har de forskellige generationsskiftemodeller for de 

involverede parter? 

 

Opgaven vil tage udgangspunkt i JP Vask A/S, hvor de forskellige omstruktureringsmodeller samt 

generationsskiftemodeller vil blive anvendt i praksis. Opgaven vil komme ind på forskellige 
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konsekvensberegninger for de involverede parter ved brug af de forskellige 

generationsskiftemodeller og omstruktureringsmodeller. 

 

1.4 Problemafgrænsning 

Generationsskifte er et stort emne og kan omfatte mange områder og aspekter. Der er derfor behov 

for at afgrænse problemet til et mere konkret områdefelt. 

Det er kun de modeller, der er relevante for virksomheden, som vil blive gennemgået teoretisk og 

derefter anvendt på virksomheden. Opgaven vil tage udgangspunkt i en delvis fiktiv virksomhed, JP 

Vask A/S, som i fremtiden står overfor et generationsskifte. Virksomheden har fast driftssted i 

Danmark og er drevet i selskabsform. Desuden afgrænses opgaven til at forudsætte, at alle 

involverede parter er skattepligtige i Danmark. Opgaven vil derfor udelukkende tage udgangspunkt 

i dansk lovgivning omkring generationsskifte af virksomheder drevet i selskabsform. Der tages 

udgangspunkt i lovgivning fra før 1. januar 2012. Vedtagne lovændringer fra 1.januar 2012 vil ikke 

blive berørt i opgaven. Ligeledes vil sambeskatning mellem flere selskaber ikke blive berørt, 

hverken nationalt eller internationalt. I opgaven tages udgangspunkt i generationsskifte af 

virksomhed i levende live. Generationsskifte ved død vil ikke blive omtalt i opgaven. De 

selskabsretlige forhold vil heller ikke blive omtalt i opgaven.  

Til konsekvensberegningen tages der udgangspunkt i virksomhedens regnskaber for de sidste 3 år.  

 

1.5 Model- og metodevalg samt kildekritik 

Formålet med opgaven er at belyse de skattemæssige konsekvenser (for sælger og køber), der opstår 

ved generationsskifte og omstrukturering af en virksomhed. For at belyse de skattemæssige 

konsekvenser findes der indenfor skatteretten en række modeller, som en virksomhed kan anvende, 

når der skal foretages et generationsskifte og omstrukturering af virksomheden. Det er dog ikke alle 

modeller, der vil blive gennemgået i opgaven. Det er kun de modeller, der findes relevante for 

casevirksomheden, som vil blive gennemgået.  

 

Inden for omstrukturering vil følgende modeller blive gennemgået: 

• Aktieombytning  

• Tilførsel af aktiver 

 

Inden for generationsskifte vil følgende modeller blive gennemgået:  

• Salg af aktier  

• Salg af aktier til holdingselskab  
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• Overdragelse af aktier med succession 

 

Udover ovenstående modeller skal der også foretages en værdiansættelse af virksomheden, så det 

svarer til handelsværdien. Værdiansættelsen kan ske ved almindelig prisforhandling, så længe 

denne er realistisk, dog vil der ved interesseforbundne parter (eks. familiemedlemmer) ske en 

lovgivningsmæssig værdiansættelse. Hertil findes der 2 cirkulærer, 2000-cirkulærerne og 1982-

cirkulæret, som kan anvendes til fastsættelsen af værdien af virksomheden mellem 

interesseforbundne parter. 

 

Før de ovenstående modeller samt værdiansættelsen bliver anvendt i praksis på casevirksomheden, 

vil opgaven starte med en teoretisk fremstilling af modellerne samt værdiansættelse, hvor 

lovgivningen primært vil blive lagt til grund for gennemgangen. Denne teoretiske del vil herefter 

ligge til grund for den praktiske udførelse, hvor modellerne og værdiansættelsen vil blive anvendt 

på casevirksomheden. 

Til udarbejdelse af den teoretiske fremstilling vil dataindsamlingen ske på baggrund af primære 

som sekundære kilder. De primære kilder som anvendes er: lovgivningen, bekendtgørelser, 

cirkulærer samt vejledninger fra SKAT. De sekundære kilder som anvendes er: bøger, internetsider 

samt undervisningsmateriale. Herefter vil de skattemæssige konsekvenser blive belyst på baggrund 

af den praktiske udførelse, som er baseret på den teoretiske fremstilling. 

 

Kildekritik 

De kilder, der er anvendt i opgaven, er primære og sekundære kilder. Overordnet set anses både de 

primære og sekundære kilder til at være pålidelige. Dog skal det bemærkes, at sekundære kilder er 

baseret på primære kilder og derfor med tiden kan være mindre pålidelig end de primære kilder. De 

primære kilder bliver opdateret hurtigst muligt efter, der er sket en lovændring, hvorimod 

sekundære kilder ikke bliver opdateret lige så hurtigt. Selvom sekundære kilder anses for at være 

pålidelige, er de anvendt kritisk og suppleret op med de primære kilder.  

 

1.6 Målgruppe 

Opgaven henvender sig primært til personer med 100% ejet virksomheder drevet i selskabsform, 

som står overfor et generationsskifte og omstrukturering, hvad enten virksomhedsoverdragelsen 

skal ske til familiemedlemmer, nære medarbejdere eller tredjemand. Opgaven har til formål at give 

et overblik over nogle af de modeller, der findes indenfor generationsskifte og omstrukturering samt 
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give en teoretisk og praktisk fremstilling af de anvendte modeller. Opgaven henvender sig 

sekundært til potentielle købere.  

 

1.7 Forkortelser 

 

Aktieavancebeskatningsloven = ABL 

Boafgiftsloven = BAL 

Fusionsskattelove = FUL  

Kildeskatteloven = KSL 

Ligningsloven = LL 

Personskatteloven = PSL 

Statsskatteloven = SL 

 

1.8 Opgavestruktur 

Opgaven starter med et indledende afsnit, afsnit 1, herefter gennemgås overvejelser omkring 

generationsskifte i afsnit 2, den teoretiske del gennemgås i afsnit 3-5, dernæst præsenteres 

virksomheden i afsnit 6 og derefter gennemgås den praktiske del i afsnit 7-9. Opgaven slutter af 

med løsningsforslag i afsnit 10, konklusion i afsnit 11, kildehenvisning i afsnit 12 og bilag i afsnit 

13.  

 

Opgaven er nogenlunde fordelt således: 

Indledende afsnit: 10% 

Teori:         45% 

Case:         45% 

 

På næste side ses en skematisk oversigt over opgavestrukturen. 
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Figur 1: Oversigt over opgavestruktur - egen tilvirkning 
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2.  Overvejelser omkring generationsskifte 

 

Når der skal foretages generationsskifte af en virksomhed, kan det være en følelsesmæssig situation 

for virksomhedsejeren. Typisk vil det være virksomhedsejeren, der har grundlagt virksomheden og 

ønsker derfor, at virksomheden videreføres i hans ”ånd”. Det kan derfor være svært for en 

virksomhedsejer at se sin virksomhed overdraget til en anden, hvad enten det er nære interessenter 

eller fjerne interessenter. Generationsskifte kan være en tung og lang proces for virksomhedsejeren 

og dens interessenter, specielt hvis man kommer for sent i gang med forberedelserne. En lang 

planlægning af et generationsskifte kan betyde en let og smidig overgang for virksomhedsejeren og 

dens interessenter såsom køber, ansatte mfl.  

Ved planlægning af generationsskifte vil overvejelserne tage udgangspunkt i de bløde og hårde 

værdier. De bløde værdier tager udgangspunkt i virksomhedsejeren og dennes families ønsker for et 

kommende generationsskifte, mens de hårde værdier kigger på de mere økonomiske og 

skattemæssige aspekter ved et generationsskifte.  

 

De bløde værdier 

Ved planlægning af generationsskifte vil man oftest starte med at afdække virksomhedens 

forretningsmæssige status. For at kunne afdække dette, kan det være nødvendigt at foretage en 

analyse af virksomhedens nuværende situation og fremtidsudsigter. Denne analyse er med til at 

afdække om virksomheden er i vækst eller ej samt deres indtjeningsmuligheder. En virksomhed 

med vækst og indtjeningsmuligheder vil have mere potentiale i fremtiden frem for en virksomhed 

uden vækst og uden indtjeningsmuligheder. Udfra en samlet analyse vil det være muligt at vurdere 

på hvilket grundlag virksomheden kan videreføres efter et ejerskifte.  

 

Dernæst skal de ledelsesmæssige betragtninger tages til overvejelse. Virksomhedsejeren selv 

besidder en stor viden om virksomheden samt har relationer til nære interessenter, og det kan derfor 

være vanskeligt for virksomhedsejeren at slippe virksomheden til en anden part, som ikke besidder 

de samme kvalifikationer. Virksomhedsejeren skal overveje om han skal forblive i virksomheden til 

den anden part er ”kørt ind” i virksomheden. Uanset om virksomhedsejeren vælger at forblive i 

virksomheden eller ej, skal han stadig tage stilling til, hvem der kan videreføre virksomheden efter 

ham. Virksomhedsejeren er typisk interesseret i at overdrage sin virksomhed til en køber, som kan 

videreføre virksomheden succesfuldt. En virksomhedsejer kan vælge mellem familiemedlemmer, 

nære medarbejder eller tredjemand som potentielle købere til videreførelse af virksomheden. Fælles 

for dem alle er, at de skal besidde evner, der kan videreføre virksomheden mange år ud i fremtiden.  
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De ledelsesmæssige betragtninger kan suppleres af de familiemæssige overvejelser, som går på at 

finde en køber til virksomheden i familiekredsen, typisk børn. Lykkes det at finde en køber til 

virksomheden i familiekredsen, skal omstændighederne omkring overdragelsen drøftes nærmere 

samt de komplikationer, der kan opstå, hvis overdragelsen sker til flere familiemedlemmer. Sker 

overdragelsen til et enkelt familiemedlem, skal det overvejes, hvordan de familiemedlemmer som 

ikke vælger at overtage virksomheden evt. kan tilgodeses. Først hvis det viser sig, at børnene ikke 

ønsker at overtage virksomheden, skal virksomhedsejeren overveje købere udenfor familiekredsen, 

fx nære medarbejdere eller tredjemand.  

 

De hårde værdier 

Til forskel fra de bløde værdier tager de hårde værdier udgangspunkt i de økonomiske forhold for 

de involverede parter. Ved overdragelse af en virksomhed skal virksomheden værdiansættes, uanset 

hvem overtageren er. En overdragelse af en virksomhed vil altid medføre økonomiske konsekvenser 

for de involverede parter, som skal finansieres. For virksomhedsejeren gælder det om at sikre sig 

økonomisk efter et generationsskifte, fx i form af løbende pensionsopsparing eller lade 

generationsskiftet finansiere hans pension. Desuden kan det være en god ide at overveje om 

virksomheden skal drives personligt eller i selskabsform, de såkaldte strukturelle overvejelser.  

 

Af de hårde værdier vil værdiansættelse efterfølgende blive gennemgået teoretisk og vil derefter 

blive anvendt i den praktiske del. De bløde værdier vil ikke blive gennemgået nærmere.  

 

 

3.  Værdiansættelse 

 

I forbindelse med generationsskifte og omstrukturering mellem interesseforbundne parter skal en 

værdiansættelse af en virksomheds aktiver eller aktier/anparter ske til handelsværdi, dvs. værdien i 

handel og vandel. Denne værdiansættelse vil svare til, hvad en uafhængig part, tredjemand, vil 

betale for virksomhedsoverdragelsen. 

 

Værdiansættelsen af en virksomhed kan være problematisk at fastlægge for interesseforbundne 

parter. For ikke-interesseforbundne partere, en uafhængig tredjemand, er fastlæggelsen af 

virksomhedens værdiansættelse noget mere simpel. 
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Da et generationsskifte typisk gennemføres mellem interesseforbundne parter, vil SKAT typisk 

have indvendinger mod værdiansættelsen af virksomheden, hvis SKAT mener, at værdiansættelsen 

ikke er sket til handelsværdi. For at imødekomme kravet om at værdiansættelsen skal ske til 

handelsværdi, har SKAT, dengang Told- og Skattestyrelsen, udarbejdet nogle vejledende TSS 

cirkulærer til brug for værdiansættelse af virksomhedens aktiver og aktier/anparter. En 

værdiansættelse mellem ikke-interesseforbundne parter vil ske på markedsvilkår, dvs. den pris 

køber og sælger aftaler er markedsprisen og dermed prisen for virksomheden. SKAT vil typisk ikke 

have indvendinger mod værdiansættelsen mellem ikke-interesseforbundne parter, da 

værdiansættelsen er sket på markedsvilkår. 

 

Virksomhedens værdiansættelse af aktier/anparter mellem interesseforbudne parter vil tage 

udgangspunkt i nedenstående cirkulærer, som SKAT har udarbejdet: 

 

• TSS cirkulære 2000-10 til værdiansættelse af goodwill 

• TSS cirkulære 2000-09 til værdiansættelse af aktier/anparter 

• TSS cirkulære 2000-05 til værdiansættelse af fast ejendom 

• Cirkulære nr. 185 af den 17. november 1982 

 

TSS cirkulærerne 2000 finder anvendelse udenfor gaveafgiftskredsen, BAL § 22, og ved arv. 

Cirkulære nr. 185 af den 17. november 1982 finder anvendelse indenfor gaveafgiftskredsen, BAL § 

22, og ved arv. 

 

Da der har været uklarheder om, i hvilke situationer en beregning efter TSS cirkulære 2000-09 og 

TSS cirkulære 2000-10 afspejler handelsværdien, og i hvilke situationer handelsværdien alene kan 

findes ved at anvende andre værdiansættelsesmodeller, har SKAT udarbejdet en ny 

værdiansættelsesvejledning af den 21. august 2009 som supplement til TSS cirkulærerne. Ifølge 

SKAT erstatter den nye værdiansættelsesvejledningen ikke TSS cirkulære 2000-09 og TSS 

cirkulære 2000-10. De gamle TSS cirkulærer kan ifølge SKAT anvendes af 

håndværksvirksomheder eller andre mindre erhvervsdrivende virksomheder med et relativt stabilt 

indtjeningsniveau og meget begrænsede immaterielle aktiver. Det betyder, at større virksomheder 

og finansielle virksomheder ikke kan anvende de gamle TSS cirkulærer, da værdiansættelsen af 

virksomheden til handelsværdi ikke bliver reel. Disse virksomheder skal til gengæld bruge SKAT’s 
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nye værdiansættelsesvejleding af den 21. august 2009, som giver en mere korrekt beregning af 

værdiansættelsen til handelsværdi2. 

Da de gamle TSS cirkulærer stadig er anvendelige for mindre erhvervsdrivende virksomheder, vil 

disse blive anvendt i opgaven. 

 

3.1 TSS cirkulære 2000-10 til værdiansættelse af goodwill
3
 

Formålet med dette cirkulære er at værdiansætte goodwill mellem interesseforbundne parter til 

handelsværdi, som en uafhængig part må antages at ville betale. I de tilfælde, hvor der eksisterer 

branchekutymer, kan disse danne grundlag for værdiansættelse af goodwill, både for 

interesseforbundne parter og uafhængige parter. I de tilfælde, hvor der ikke eksisterer 

branchekutymer for værdiansættelse af goodwill, kan TSS cirkulære 2000-10 anvendes til at 

fastlægge værdiansættelsen. Til at fastlægge værdiansættelsen af goodwill inddrager cirkulæret flere 

elementer, som efterfølgende vil blive gennemgået. 

 

Grundlaget for beregningen er de regnskabsmæssige resultater før skat for de sidste tre regnskabsår 

opgjort efter årsregnskabslovens regler. Alternativt kan virksomhedens skattepligtige indkomst for 

de sidste tre indkomstår anvendes, hvis virksomheden ikke udarbejder årsregnskab efter 

årsregnskabsloven. 

Efter opstilling af virksomhedens regnskabsmæssige resultat skal der reguleres for nedenstående 

poster i de enkelte år: 

 ÷ Ikke udgiftsført løn eller vederlag til eventuel medarbejdende ægtefælle 

 ÷ Finansielle indtægter 

 + Finansielle udgifter 

 +/÷ Eventuelle ekstraordinære poster i henhold til årsregnskabsloven 

 + Afskrivninger på tilkøbt goodwill 

Dernæst skal der beregnes et vægtet gennemsnit for de regulerede resultater. Resultatet for det første 

regnskabsår skal ganges med 1, resultatet for det andet regnskabsår skal ganges med 2 og resultatet 

for det sidste og seneste regnskabsår skal ganges med 3. Herefter divideres det samlede resultat med 

6, hvorefter det vægtede gennemsnit for de regulerede resultater fremkommer.  

 

                                                             
2 http://www.skat.dk/skat.aspx?oId=1946398&vId=205476&search=værdiansættelsesvejledning¤21.¤august¤2009 & 
http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=1813084&vId=202463&newwindow=true#1813136 
3https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=13732 
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Næste trin er at beregne udviklingstendensen. Udviklingstendensen beregnes kun, såfremt der de 

sidste tre regnskabsår har været en konstant stigning/fald i de regulerede resultater. Såfremt de 

regulerede resultater har været svingende, skal der ses bort fra beregning af udviklingstendens.  

Udviklingstendensen beregnes ved at fratrække det regulerede resultatet fra første regnskabsår i det 

regulerede resultatet fra sidste og seneste regnskabsår og dernæst dividere forskellen med 2. 

Udviklingstendensen tillægges eller fratrækkes i det vægtede gennemsnit. 

 

Ved overdragelse af en personligt ejet virksomhed anses halvdelen af det ovenstående fremkomne 

beløb for driftsherreløn og skal derfor fratrækkes. Driftsherrelønnen kan dog minimum udgøre 

250.000 kr. og maksimalt 1.000.000 kr. For en virksomhed, der er drevet i selskabsform, fratrækkes 

ikke driftsherreløn, da der typisk vil blive udbetalt løn til medarbejderne. 

 

Herefter fratrækkes forrentningen af samtlige aktiver i virksomhedens seneste balance, dog ikke 

driftsfremmede aktiver som fx obligationer og pantebreve, bogført værdi af tilkøbt goodwill samt 

likvide midler 4 . Forrentningen findes ved at anvende den gældende kapitalafkastsats, jf. 

virksomhedsskattelovens § 9, plus 3%. I 2011 er kapitalafkastsatsen 2%5. 

 

Afslutningsvis skal der ske en kapitalisering af det resterende beløb. Det beregnede beløb ganges 

med kapitaliseringsfaktoren, og dermed er goodwillværdien beregnet. Kapitaliseringsfaktoren 

udtrykker forholdet mellem det forventede årlige afkast i form af en forrentningsprocent og 

goodwillens forventede levetid som udtryk for i hvor mange år man kan forvente et afkast på den 

erhvervede goodwill. Kapitaliseringsfaktoren findes ved at anvende den gældende kapitalafkastsats, 

jf. virksomhedsskattelovens § 9, plus 8%. Se bilag 1 for oversigt over kapitaliseringsfaktoren. 

 

Det skal dog bemærkes, at den beregnede goodwill er vejledende og derfor godt kan blive afvist af 

SKAT, hvis de finder, der er forhold, der ikke er taget højde for i beregningen. Den vejledende 

goodwill skal give en realistisk værdiansættelse af goodwill i forhold til virksomheden og dens 

situation.  

 

                                                             
4 http://www.skat.dk/skat.aspx?oId=109625&vId=0&search=redegørelse¤for¤driftsfremmed¤aktiver 
5http://www.skm.dk/tal_statistik/satser_og_beloeb/377.html 
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3.2 TSS cirkulære 2000-09 til værdiansættelse af aktier/anparter
6
 

Formålet med dette cirkulære er at værdiansætte aktier/anparter mellem interesseforbundne parter 

til handelsværdi, som en uafhængig part må antages at ville betale for aktierne/anparterne. Da der 

både findes børsnoterede aktier og unoterede aktier, vil begge aktietyper efterfølgende blive 

gennemgået. 

 

Børsnoterede aktier 

Børsnoterede aktier fastansættes til kursværdi. 

 

Unoterede aktier 

Unoterede aktier og anparter fastsættes til handelsværdi. Det kan være svært at fastsætte unoterede 

aktier/anparter til handelsværdi, hvis der ikke tidligere er sket salg af disse, som gør fastsættelsen 

nemmere. I de tilfælde, hvor et tidligere salg ikke har fundet sted, kan vurderingen tage 

udgangspunkt i følgende hjælperegel, der er vejledende.  

 

Udgangspunktet for hjælpereglen er at opgøre aktiernes værdi ved at fratrække aktivposter i de 

respektive gældsposter, dvs. man anvender virksomhedens egenkapital. Aktiernes værdi skal 

tillægges værdien af goodwill, som er beregnet vha. TSS cirkulære 2000-10. Den endelige 

beregning kan laves ved at anvende selskabets seneste indre værdi med følgende korrektioner.  

 

Fast ejendom: Den regnskabsmæssige post erstattes med den seneste offentlige ejendomsvurdering. 

Associerede selskaber: Beholdninger af unoterede aktier/anparter i associerede selskaber og i 

tilknyttede virksomheder medtages til værdien opgjort efter hjælpereglen, når handelsværdien i 

øvrigt er ukendt. 

Goodwill & og andre immaterielle aktiver: Fastlægges efter TSS cirkulære 2000-10. 

Udskudt skat: Beregnet udskudt skat (netto) medtages og reguleres under hensyntagen til 

ovennævnte korrektioner. 

Andre forhold: En eventuel bogført værdi af egne aktier medtages ikke i beregningen af den indre 

værdi. 

 

Fravigelse af hjælpereglen er tilladt, når det må anses for relevant og væsentligt for at finde et egnet 

udtryk for værdien af de overdragne aktier. 

                                                             
6https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=13733 
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3.3 TSS cirkulære 2000-05 til værdiansættelse af fast ejendom
7
 

Formålet med dette cirkulære er at sikre at værdiansættelsen af fast ejendom mellem 

interesseforbudne parter sker til en pris, som en uafhængig part må antages at ville betale for 

ejendommen på det tidspunkt, hvor aftalen er indgået. For at fastlægge værdiansættelsen af fast 

ejendom mellem interesseforbundne parter skal den senest offentliggjorte ejendomsvurdering 

anvendes. Den offentlige ejendomsvurdering vil afspejle ejendommens handelsværdi.  Viser det sig, 

at den offentlige ejendomsvurdering ikke giver et retvisende udtryk for ejendommens handelsværdi 

på tidspunktet for aftalens indgåelse, kan SKAT anmode den lokale skatteregion, som fører tilsyn 

med vurderingen af ejendommen, om at udtale sig om en handelspris. Årsagen til, at den offentlige 

ejendomsvurdering ikke er retvisende, kan skyldes, at ejendommen er blevet moderniseret, eller der 

er foretaget ombygning. Denne ombygning og modernisering afspejler sig normalt ikke i den 

offentlige vurdering og dermed ikke i ejendommens handelsværdi. 

 

3.4 Værdiansættelsescirkulære nr. 185 af den 17. november 1982
8
 

Formålet med dette cirkulære er at værdiansætte aktiver og passiver mellem interesseforbundne 

parter, der er omfattet af gaveafgiftskredsen, fx børn, stedbørn, forældre mfl., jf. BAL § 22. Dette 

cirkulære anvendes også til værdiansættelse af aktiver og passiver ved gaveafgiftsberegning. 

Opgørelse af goodwill, aktier/anparter og fast ejendom værdiansættes anderledes mellem 

interesseforbundne parter, der er omfattet af BAL § 22 i forhold til interesseforbundne parter, som 

ikke er omfattet af BAL § 22.  

 

Goodwill: 

I cirkulæret står der, at hvis en erhvervsvirksomhed sælges til merpris, vil dette svare til goodwill. 

Til gengæld står der i bogen Generationsskifte og omstrukturering; ”Endvidere er goodwill ikke 

omfattet af 1982-cirkulæret, og 2000-cirkulæret vil således her kunne finde anvendelse
9
. Dette 

understøttes af, at der i Revisor Manuel 11, s. 133, henvises til TSS cirkulærer 2000-10. På 

baggrund af dette kan det udledes, at goodwill sættes til nul hvis virksomheden ikke sælges til 

merpris. 

 

 

 

                                                             
7https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=13715 & Den juridiske vejledning 2012-1 C.B.3.5.4.3 Fast ejendom 
8 https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=62169 
9 Søren Halling-Overgaard & Birgitte Sølvkær Olesen, Generationsskifte og omstrukturering, Jurist- & Økonomforbundets Forlag, 3. 
udgave 2010, s. 23 
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Aktier/anparter: 

Børsnoterede aktier:  

Børsnoterede aktier fastansættes til kursværdi. 

 

Unoterede aktier:  

Unoterede aktier/anparter værdiansættes til aktiernes handelsværdi.  Det kan være svært at fastsætte 

unoterede aktier/anparter til handelsværdi, hvis der ikke tidligere er sket salg af disse, som kan gøre 

fastsættelsen nemmere. I dette tilfælde vil værdiansættelse af unoterede aktier/anparter tage 

udgangspunkt i de fastsatte retningslinjer for beregning af formueskattekursen. 

I 1997 blev formueskattekursen ophævet ved lov nr. 1219 af 27. december 1996 og samtidig med 

dette ophørte Told- og Skattestyrelsen med at udarbejde kurslisten til unoterede aktie- og 

anpartsselskaber10. Formueskattekursen kan dog forsat finde anvendelse, uanset om kurslisten er 

afskaffet, jf. TfS 1997 599 TSS11. 

Formueskattekursen opgøres på baggrund af virksomhedens seneste afsluttede årsregnskab og udfra 

årsregnskabet kan indtjeningsevne, udbytte og indre værdi udledes 12 . Som det vil fremgå af 

nedenstående gennemgang, tager beregningerne udgangspunkt i virksomhedens skattemæssige 

værdier. Disse 3 elementer skal senere anvendes til at beregne formueskattekursen.  

 

Indtjeningsevne
13
: 

Indtjeningsevnen er et gennemsnit af virksomhedens driftsresultat i procent af aktiekapitalen i de 

sidste 3 regnskabsår, der danner grundlag for selskabets seneste skatteansættelse. Som driftsresultat 

anvendes virksomhedens skattepligtige indkomst inden evt. fradrag for skattemæssigt underskud fra 

tidligere år, men med tillæg af evt. skattefrit udbytte. Det herefter fremkomne beløb formindskes 

med det indkomstskattebeløb, der kan beregnes af denne indkomst. Indtjeningsevnen ansættes ikke 

lavere end 0. 

 

Udbytte
13
: 

Der anvendes den udbytteprocent, som er vedtaget som deklareret udbytte for det regnskabsår, som 

danner grundlag for selskabets seneste skatteansættelse. 

 

                                                             
10 Søren Halling-Overgaard & Birgitte Sølvkær Olesen, Generationsskifte og omstrukturering, Jurist- & Økonomforbundets Forlag, 
3. udgave 2010, s. 83 
11 Søren Halling-Overgaard & Birgitte Sølvkær Olesen, Generationsskifte og omstrukturering, Jurist- & Økonomforbundets Forlag, 
3. udgave 2010, s. 84 (note) 
12http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oID=1921973 (Justering af gældende kapitaliseringsfaktorer for unoterede aktier og anparter) 
13 http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oID=1921973 
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Indre værdi
13
: 

Ved aktiernes indre værdi forstås selskabets samlede formue (egenkapital) i procent af 

aktiekapitalen. Formuen opgøres efter de skattemæssige regler på grundlag af selskabets 

statusopgørelse ved udgangen af det regnskabsår, som benyttes ved selskabets seneste 

skatteansættelse forud for beregningen af værdien af aktierne eller anparterne. Hvilket betyder, at 

den regnskabsmæssige egenkapital skal reguleres for forskellene mellem de regnskabsmæssige 

værdier og de skattemæssige værdier samt udskudt skat og forslag til udbytte.  Hvis den indre værdi 

er negativ, sættes den til 0. 

 

Når indtjeningsevne, udbytte og indre værdi er kendte, danner de grundlag for beregning af de 

unoterede aktiers/anparters værdi. Der findes flere metoder til beregning af de unoterede 

aktiers/anparters værdi, se bilag 2, hvori de 3 elementer anvendes. Hvilken beregningsregel, der 

skal anvendes, kommer an på hvilken type virksomhed, det drejer sig om. Virksomhedsejeren i 

casevirksomheden ejer over halvdelen af de stemmeberettiget aktier i virksomheden, og det betyder, 

at reglen om hovedaktionærselskaber skal anvendes til at beregne de unoterede aktiers/anparters 

værdi. Beregningsreglen på hovedaktionærselskaber går ud på at beregne værdien som et 

gennemsnit af 1) indtjeningsevnen og 2) den indre værdi. Disse to elementer skal kapitaliseres med 

SKAT’s kapitaliseringsfaktorer. Hvert år beregner SKAT nye kapitaliseringsfaktorer til anvendelse 

af værdiansættelse af unoterede aktier/anparter. I 2011 er kapitaliseringsfaktorerne: 

 

  2011
14
    

Indtjeningsevne:  11,0  

Modificeret regel:    5,5  

Udbytte:   78,0  

Indre værdi:   80 % 

 

Hvis det viser sig, at den beregnede værdi overstiger den fulde indre værdi, skal der foretages en ny 

beregning, forudsat at indtjeningsevnen er større end 10%. Beregningen tager udgangspunkt i 

indtjeningsevnen, og kapitaliseringen vil ske ved, at de første 10% af indtjeningsevnen kapitaliseres 

med 11 og de resterende 90% kapitaliseres med 5,5. Er den nye beregnede værdi forsat større end 

den fulde indre værdi, anvendes den nye beregnede værdi. Hvis dette ikke er tilfældet, anvendes den 

fulde indre værdi. Denne beregningsregel er også kendt som den ”modificerede” regel. 

                                                             
14http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oID=1921973 
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Fast ejendom: 

Fastsættes til den seneste offentlige ejendomsvurdering. 

 

3.5 Delkonklusion 

Ved værdiansættelse af en virksomheds aktiver eller aktier/anparter skal der skelnes mellem 

interesseforbundne parter indenfor og udenfor gaveafgiftskredsen. Årsagen til dette er, at der findes 

forskellige cirkulærer til værdiansættelse. TSS cirkulærerne fra 2000 anvendes for 

interesseforbundne parter udenfor gaveafgiftskredsen. Hvorimod cirkulæret fra 1982 anvendes 

indenfor gaveafgiftskredsen. Disse cirkulærer værdiansætter goodwill, aktier/anparter og fast 

ejendom forskelligt. 

 

Ved værdiansættelse af goodwill i henhold til TSS cirkulærer 2000-10 skal der beregnes en 

goodwill, hvorimod ved anvendelse af 1982-cirkulæret vil goodwill være sat til nul. Dette vil 

medføre, at værdiansættelsen bliver mindre ved anvendelse af 1982-cirkulæret, da der ikke sker 

beregning af goodwill. 

 

Ved værdiansættelse af fast ejendom anvender begge cirkulærer den seneste offentlige 

ejendomsvurdering som handelsværdi.  

 

Ved værdiansættelse af aktier/anparter af børsnoterede aktier anvender begge cirkulærer 

kursværdien. Ved værdiansættelse af unoterede aktier/anparter skal man ved anvendelse af TSS 

cirkulære 2000-09 tage udgangspunkt i virksomhedens egenkapital og hertil tillægge goodwill samt 

korrigere for øvrige værdier fx fast ejendom. Anvendes i stedet 1982-cirkulæret skal der beregnes 

en formueskattekurs på baggrund af virksomhedens skattemæssige værdier. Formueskattekursen 

fremkommer som et gennemsnit af den kapitaliserede indtjeningsevne og kapitaliserede indre 

værdi. Overstiger den beregnede værdi egenkapitalen, skal der foretages en ny beregning vha. den 

modificerede regel.  

 

Overordnet set giver 1982-cirkulæret en mindre værdiansættelse i forhold til 2000-cirkulærerne. 
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4. Omstruktureringsmodeller 

 

Der findes en række omstruktureringsmodeller, som kan være fordelagtige at anvende i forbindelse 

med et kommende generationsskifte. Ved anvendelse af visse omstruktureringsmodeller bliver 

ejerstrukturen ændret, således at et fremtidigt generationsskifte bliver mere fordelagtigt for 

virksomhedsejeren på sigt. Når der foretages en omstrukturering, som har i sinde at skabe en 

ejerstruktur, hvor holdingselskabet ejer datterselskabet, er der ved senere overdragelse af 

datterselskabet ikke mulighed for at overdrage virksomheden med succession, dvs. at køber 

indtræder i sælgers skattemæssige stilling. Overdragelsen vil i stedet ske som et salg. Begge disse 

omstruktureringsmodeller vil efterfølgende blive gennemgået, da disse er mest relevante og aktuelle 

for casevirksomheden. 

• Aktieombytning 

• Tilførsel af aktiver 

 

4.1 Aktieombytning 

Aktieombytning er en af de omstruktureringsmodeller, der oftest anvendes i forbindelse med et 

kommende generationsskifte. Når der foretages en aktieombytning, sker der i praksis det, at en 

virksomhedsejer overdrager sine aktier fra driftsselskabet til enten et eksisterende selskab eller et 

nystiftet selskab. Når virksomhedsejeren har overdraget aktierne fra driftsselskabet til et nystiftet 

selskab, holdingselskab, opnår virksomhedsejeren 100% ejerskab i holdingselskabet. 

Holdingselskabet opnår med overdragelsen 100% ejerskab i driftsselskabet. Ved overdragelsen har 

virksomhedsejeren opnået en virksomhedsstruktur, hvor holdingselskabet er moderselskab og 

driftsselskabet er datterselskab. Dette kan illustreres således: 

 

         Før           Efter 

 

 

 

 

 

 

Figur 2: Aktieombytning - egen tilvirkning  

Ejer 

100 % 

Driftsselskab 

Ejer 

Holdingselskab 

Driftsselskab 

100 % 

100 % 



 

 

 

  Side 22 af 85 
 

Ved denne virksomhedsstruktur har holdingselskabet mulighed for at modtage udbytte fra 

datterselskabet uden, at der sker beskatning af disse jf. SEL § 13, stk. 1, nr. 2. Herved bliver 

overskydende likviditet ført op til holdingselskabet, hvor den holdes adskilt fra driftsrisikoen i 

driftsselskabet. Denne overskydende likviditet kan efterfølgende bruges på investeringer i nye 

forretningsområder. Desuden kan holdingselskabet sælge aktierne i datterselskabet uden beskatning 

jf. ABL § 8. Salg af aktierne i datterselskabet uden beskatning kan dog først ske 3 år efter 

erhvervelsen, da SKAT typisk vil stille et krav om, at aktierne i forbindelse med aktieombytning 

ikke må afstås inden for de første 3 år fra erhvervelsen. Både ved modtagelse af udbytte samt salg 

af aktier kræves det, at ejerandelen er min. 10 % jf. ABL § 4a, for at det er skattefrit. Yderligere 

tillader denne virksomhedsstruktur, at der på sigt, efter 3 år, er mulighed for at overdrage 

driftsselskabet skattefrit til andre parter.  

 

En aktieombytning kan enten foretages skattepligtigt eller skattefrit. Ved en skattepligtig 

aktieombytning bliver aktierne beskattet efter aktieavancebeskatningslovens almindelige regler jf. 

FUL § 9, stk. 2. Ved en skattefri aktieombytning kan dette ske med eller uden tilladelse fra SKAT. 

Skattefri aktieombytning vil efterfølgende blive gennemgået nærmere. 

 

4.1.1 Lovgrundlag 

Lovgrundlaget for at gennemføre en skattefri aktieombytning findes i ABL § 36. For at kunne 

gennemføre en skattefri aktieombytning, med eller uden tilladelse, kræver det, at visse 

grundlæggende betingelser er opfyldt: 

 

1) Selskaberne, både holdingselskab og driftsselskab, skal være omfattet af begrebet selskab i en 

medlemsstat i artikel 3 i direktiv 90/434/EØF, jf. ABL§ 36, stk. 1,1. pkt. for at kunne anvende 

reglerne efter FUL § 9 og § 11. For Danmarks vedkommende er aktie- og anpartsselskaber omfattet 

af begrebet selskab i en medlemsstat15. 

Som fusionsdato anvendes datoen for aktieombytningen jf. ABL § 36, stk. 1, 2. pkt. 

2) Ved aktieombytning skal holdingselskabet opnå flertallet af stemmerne i driftsselskabet. Desuden 

skal vederlaget ske i form af ejerandele eller kontant udligningssum jf. ABL § 36, stk. 2.  

3) SKAT kan tillade, at der ikke sker beskatning af aktieombytning for selskaber, der ikke er 

omfattet af ABL § 36, stk. 1, hvis et selskab erhverver hele aktiekapitalen i et andet selskab, eller 

                                                             
15 Søren Halling-Overgaard & Birgitte Sølvkær Olesen, Generationsskifte og omstrukturering, Jurist- & Økonomforbundets Forlag, 
3. udgave 2010, s. 189 
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hvor et selskab, der i forvejen ejer aktier i et andet selskab, erhverver resten af aktiekapitalen i det 

andet selskab. Der nævnes ikke noget med stemmeflertal i paragraffen jf. ABL § 36, stk. 3.  

4) En aktieombytning kan ikke ske med tilbagevirkende kraft jf. ABL § 36, stk. 4, 3. pkt. 

 

Yderligere skal aktierne/anparterne være omfattet af ABL, og virksomhedsejeren skal være fuldt 

skattepligtig til Danmark. Det skal dog bemærkes, at konvertible obligationer er omfattet af ABL § 

1, men er ikke omfattet af de værdipapirer, der kan ombyttes skattefrit16. 

 

De ovenfor grundlæggende betingelser er ens for både skattefri aktieombytning med og uden 

tilladelse. Der er yderligere betingelser, der skal være opfyldt ved skattefri aktieombytning, med og 

uden tilladelse, men da disse ikke er ens i de to tilfælde, vil de blive gennemgået særskilt i de 

efterfølgende afsnit. Der startes med skattefri aktieombytning med tilladelse.  

 

4.1.2 Skattefri aktieombytning med tilladelse 

For at kunne gennemføre en skattefri aktieombytning med tilladelse kræver det, som overskriften 

hentyder til, SKAT’s tilladelse jf. ABL § 36, stk. 1, 3. pkt. Desuden kan SKAT fastsætte særlige 

vilkår for tilladelsen. Når en skattefri aktieombytning med tilladelse er gennemført, er der ingen 

krav om, at udarbejdede dokumenter skal sendes til SKAT. 

 

En virksomhedsejer, der gerne vil foretage en omstrukturering af sin virksomhed efter ABL § 36 

med tilladelse, skal indsende en ansøgning til SKAT med begrundelse herfor. SKAT stiller krav 

om, at begrundelsen skal være af forretningsmæssige karakter. Det betyder, at ansøgningen nøje 

skal beskrive formålet med samt begrundelsen for en skattefri aktieombytning og dermed angive i 

ansøgningen, hvori det forretningsmæssige element kommer til udtryk. Virksomhedsejeren kan i 

samråd med sine rådgivere, fx revisor eller advokat, få udarbejdet sådan en ansøgning.  

 

At definere, hvornår der foreligger en forretningsmæssig begrundelse, kan være svært, og der skal 

derfor tages udgangspunkt i den aktuelle virksomhed og dennes begrundelse for ansøgning til 

skattefri aktieombytning. En forretningsmæssig begrundet ansøgning kan være udformet i årsager 

som generationsskifte, hæftelsesbegrænsning og omstrukturering17. Det skal dog bemærkes, at det 

som regel ikke er nok, at en ansøgning begrundes med ønske i en af de nævnte årsager. Der skal 

foreligge en detaljeret redegørelse, hvori formålet og begrundelsen er grundigt forklaret. 

                                                             
16 Den juridiske vejledning 2012-1, C.D. 6.3.3 Objektive betingelser for en skattefri aktieombytning 
17 Søren Halling-Overgaard & Birgitte Sølvkær Olesen, Generationsskifte og omstrukturering, Jurist- & Økonomforbundets Forlag, 
3. udgave 2010, s. 214-223 
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I fusionsdirektivets forstand defineres generationsskifte som forretningsmæssigt begrundet, men det 

er ikke ensbetydende med, at en skattefri aktieombytning med tilladelse gives, da der tages 

udgangspunkt i en konkret helhedsvurdering18. Derfor skal der ved anvendelse af generationsskifte, 

som begrundelse for ansøgning, redegøres for hvordan et generationsskifte tænkes at blive 

gennemført, samt hvorfor en skattefri aktieombytning er et nødvendigt element heri. 

 

En ansøgning til SKAT kan også forretningsmæssigt begrundes med hæftelsesbegrænsning. 

Årsagen til at begrunde sin ansøgning med hæftelsesbegrænsning kan være et ønske om 

risikoafgrænsning, hvor der er mulighed for at holde driftsselskabet adskilt fra andre (drifts) 

aktiviteter. Hæftelsesbegrænsning giver også mulighed for at kunne føre overskydende likviditet til 

holdingselskabet og dermed mulighed for at starte nye forretningsområder under holdingselskabet, 

samtidig med at de forskellige aktiviteter/selskaber vil være uafhængige af hinanden. En 

hæftelsesbegrænsning vil typisk være kombineret med andre motiver fx ønsket om et 

generationsskifte. Det kan være svært at vurdere om tilladelsen er givet på baggrund af 

hæftelsesbegrænsning eller generationsskifte, men der vil typisk blive lagt vægt på en 

helhedsvurdering. 

 

Den sidste forretningsmæssige begrundelse er omstrukturering. SKAT anser denne årsag som 

forretningsmæssig begrundet og kan derfor ikke give afslag på en ansøgning, der er begrundet med 

omstrukturering, da det er en fornuftig og forretningsmæssig begrundelse. Dog kan der gives afslag, 

hvis der senere foretages en modsatrettet omstrukturering19. 

 

De nævnte tre årsager er typiske begrundelser ved ansøgning om skattefri aktieombytning. Som 

nævnt tidligere vil ansøgningen typisk indeholde en kombination af disse årsager. Det vigtigste ved 

ansøgning om skattefri aktieombytning er, at dens formål ikke er skatteundgåelse eller 

skatteunddragelse. Hvis dette er tilfældet, vil SKAT ikke give tilladelse til en skattefri 

aktieombytning. Et afslag på ansøgning om skattefri aktieombytning betyder, at aktieombytningen 

kan blive skattepligtig. Et afslag kan herefter indbringes for Landsskatteretten senest 3 måneder, 

efter afgørelsen er truffet.  

 

                                                             
18 Den juridiske vejledning 2012-1, C.D. 6.3.4 Subjektive betingelser for en skattefri aktieombytning 
19 Søren Halling-Overgaard & Birgitte Sølvkær Olesen, Generationsskifte og omstrukturering, Jurist- & Økonomforbundets Forlag, 
3. udgave 2010, s. 218-219 
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Når en tilladelse til skattefri aktieombytning er givet, skal aktieombytningen gennemføres indenfor 

højst 6 måneder regnet fra første ombytningsdag. Der er mulighed for at få forlænget denne frist af 

SKAT jf. ABL § 36, stk. 4, 1. og 2. pkt. Derudover vil der i de fleste tilladelser følge et vilkår om, 

at alle væsentlige ændrede forhold skal anmeldes til SKAT indenfor de første 3 år efter 

ombytningens gennemførelse. Om et forhold er væsentlig ændret, vurderes udfra, om det ændrede 

forhold ville have haft en betydning for den forretningsmæssige begrundelse og dermed for 

tilladelsen. Anmeldelsen af væsentlige ændrede forhold skal indsendes til SKAT senest 3 måneder 

før ændringen ønskes gennemført. Anmeldelse af væsentlige ændrede forhold, som virksomheden 

ikke har indflydelse på, skal indsendes senest 1 måned efter, at forholdet er kommet til kendskab.  

Hvis væsentlige ændrede forhold ikke anmeldes, kan tilladelsen bortfalde, og ombytningen vil blive 

skattepligtig.  

 

De skattemæssige konsekvenser af aktieombytning med tilladelse 

 

For aktionæren 

En aktieombytning medfører afståelse af aktier, som vil blive beskattet efter ABL § 8-9 for 

selskaber og § 12 for personer. Der er mulighed for at undgå denne beskatning ved at gennemføre 

en skattefri aktieombytning, der betyder udskydelse af beskatningen af aktierne til senere tidspunkt, 

når aktierne endeligt afstås. Dette betyder, at når tilladelsen er opnået fra SKAT, udskydes 

beskatningstidspunktet til senere jf. ABL § 36, stk. 1, 1. pkt., hvori der henvises til FUL § 11. FUL 

§ 11, stk. 1, 1. pkt. siger, at det modtagne vederlag for aktierne i holdingselskabet behandles som 

om, de var erhvervet på samme tidspunkt og for samme anskaffelsessum, som de ombyttede aktier. 

Hvis aktionæren modtager anden form for vederlag end aktier, fx kontant vederlag, vil det blive 

beskattet jf. FUL § 9. Afhændelsen anses for sket til kursen på den i FUL § 5 nævnte fusionsdato. 

Det vil svare til aktieombytningsdatoen jf. ABL § 36, stk. 1, 2. pkt. 

 

For holdingselskabet 

De aktier, som holdingselskabet modtager i datterselskabet, er ikke omfattet af succession.  

Holdingselskab anses derfor for at have erhvervet aktierne/anparterne i datterselskabet til 

handelsværdien på tidspunktet for ombytningen. Ved min. 10% ejerandel vil holdingselskabet ikke 

blive beskattet af modtagne udbytter fra driftsselskabet.  
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4.1.3 Skattefri aktieombytning uden tilladelse 

Som tidligere nævnt kan en skattefri aktieombytning også gennemføres uden tilladelse jf. ABL § 

36, stk. 6, 1. pkt. Udover de grundlæggende betingelser, som er nævnt i afsnit 4.1.1 lovgrundlag, 

findes der yderligere betingelser, der skal være opfyldte for at kunne gennemføre en skattefri 

aktieombytning uden tilladelse.  

 

Der skal ikke gives en forretningsmæssig begrundelse for ombytning uden tilladelse, som der skal 

ved ombytning med tilladelse. Til gengæld har SKAT opstillet nogle værnsregler, som skal 

forhindre at formålet med ombytningen uden tilladelse bliver skatteundgåelse eller 

skatteunddragelse. De supplerende værnsregler for gennemførelse af en skattefri aktieombytning 

uden tilladelse findes i ABL § 36, stk. 6.  

For at kunne gennemføre en skattefri aktieombytning uden tilladelse er det en betingelse, at værdien 

af vederlagsaktierne med tillæg af eventuel kontant udligningssum svarer til handelsværdien af de 

ombyttede aktier jf. ABL § 36, stk. 6, 2. pkt.  

 

Dernæst er det en betingelse, at aktierne som holdingselskabet har erhvervet i datterselskabet, ikke 

må afstås de første 3 år fra ombytningstidspunktet jf. ABL § 36, stk. 6, 3. pkt. Dette er for at sikre, 

at datterselskabet ikke sælges kort tid efter, en skattefri aktieombytning uden tilladelse er foretaget. 

Brydes denne betingelse bliver aktieombytningen skattepligtig. Man kan dog undgå dette ved at 

søge om tilladelse hos SKAT. For at kunne opretholde skattefriheden skal der foreligge en 

forretningsmæssig begrundelse for ombytningen samt den efterfølgende afståelse.  

 

Det er dog ikke i alle tilfælde, at den 3-årige ejertid finder anvendelse. Ifølge ABL § 36, stk. 6, 4. 

pkt. kan aktierne afstås som led i en skattefri omstrukturering, hvis der ved omstruktureringen ikke 

sker vederlæggelse med andet end aktier. I disse tilfælde vil restløbetiden af de 3 år, fra den 

oprindeligskattefrie aktieombytning uden tilladelse finde anvendelse på selskabsdeltageren 

henholdsvis det eller de deltagende selskaber i den efterfølgende omstrukturering jf. ABL § 36, stk. 

6, 5. pkt. Denne omstrukturering medfører, udover restløbetiden, at der fastsættes en ny 3-årig 

periode, hvor afståelse af aktier ikke må ske. Hvis aktierne afstås inden udløbet af enten 

restløbetiden eller den nye 3-årige periode, bliver aktieombytningen og/eller omstruktureringen 

skattepligtig.  

 

Den sidste betingelse, der skal være opfyldt, er at aktionærer, der har bestemmende indflydelse i det 

erhvervede selskab jf. LL § 2, ombytter aktierne i dette selskab med aktier i et selskab, der er 
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hjemmehørende på Færøerne eller i Grønland, en stat der er medlem af EU/EØS, eller en stat, som 

har en dobbeltbeskatningsoverenskomst med Danmark jf. ABL § 36, stk. 6. 6. pkt.  

 

Når ovenstående betingelser for gennemførelse af aktieombytning uden tilladelse er opfyldt, skal 

der indsendes en anmeldelse til SKAT om ombytningen uden tilladelse. Dette skal ske senest 

samtidig med indgivelse af selvangivelsen for det indkomstår, hvor aktieombytningen er 

gennemført jf. ABL § 36, stk. 7, 1. pkt. Hvis holdingselskabet afstår aktierne i datterselskabet inden 

3 år fra ombytningstidspunktet, skal dette informeres til SKAT senest 1 måned efter afståelsen jf. 

ABL § 36, skt. 7, 2. pkt. 

 

 

De skattemæssige konsekvenser af aktieombytning uden tilladelse 

 

For aktionæren 

Årsagen til at foretage en skattefri aktieombytning uden tilladelse er den sammen som ved skattefri 

aktieombytning med tilladelse. Det giver nemlig mulighed for at udskyde beskatningen til et senere 

tidspunkt, når aktierne endeligt afstås. Desuden giver det aktionæren mulighed for at få likviditet op 

til sit holdingselskab for derefter at kunne investere i andre forretningsområder mv. 

Hvis reglerne i ABL § 36, stk. 6 er opfyldt, vil der ikke ske beskatning af aktieombytningen efter 

ABL § 9 og § 12, jf. FUL § 11 om succession, da overdragerens skattemæssige position overføres 

til de nye aktier mht. anskaffelsessum og anskaffelsestidspunkt.  

Hvis aktierne, som holdingselskabet har i datterselskabet, afstås i de første 3 år fra 

ombytningstidspunktet, vil aktionæren blive beskattet, da betingelsen for gennemførelse af den 

skattefri aktieombytning uden tilladelse ikke er overholdt. Årsagen til afståelsen har ingen 

betydning, hvis ejertiden på de 3 år ikke overholdes ved skattefri aktieombytning uden tilladelse.  

 

For holdingselskabet 

Her gælder det samme som ved skattefri aktieombytning med tilladelse, at de aktier som 

holdingselskabet modtager i datterselskabet ikke er omfattet af succession.  Holdingselskab anses 

derfor for at have erhvervet aktierne/anparterne i datterselskabet til handelsværdien på tidspunktet 

for ombytningen.  
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4.1.4 Opsummering 

I de foregående afsnit er lovgrundlaget og betingelserne for aktieombytning med og uden tilladelse 

gennemgået. For at give et overskueligt overblik over disse lovgrundlag og betingelser er de 

efterfølgende listet op i skematisk form. 

 

 Med tilladelse Uden tilladelse 

Fælles betingelser 

- aktie- eller anpartsselskab 
   (dog med undtagelse) 
- stemmeflertal 
- aktier omfattet af ABL § 1 
  (dog med undtagelse) 
- fuld skattepligtig i DK 
- ej tilbagevirkende kraft 
- vederlag i aktier eller kontant 

JA JA 

Forretningsmæssig begrundelse 
JA 

NEJ, til gengæld er der 

værnsregler 

6 mdrs. frist for gennemførelse 

JA 

JA, anmeldelse til SKAT skal 
ske senest samtidig med 
indgivelsen af selvangivelsen 
for det indkomstår, hvor 
ombytningen er gennemført 

Anmeldelse af ændrede vilkår JA NEJ 

Holdingkrav NEJ, dog vil SKAT normalt 
stille som krav, at aktierne ikke 
må afstås de første 3 år efter 
ombytningen 

JA 

Skema 1: Overblik over lovgrundlag og betingelser for aktieombytning med og uden tilladelse - egen tilvirkning 

 

4.2 Tilførsel af aktiver 

Som ved aktieombytning kan tilførsel af aktiver ligeledes anvendes i forbindelse med et kommende 

generationsskifte, og også her opnår man en virksomhedsstruktur med et moderselskab og et 

datterselskab. Ved at anvende tilførsel af aktiver som omstruktureringsmodel sker der i praksis det, 

at et driftsselskab, uden at det bliver opløst, indskyder hele eller dele af sin virksomhed/aktivitet i et 

andet selskab mod at blive vederlagt med anparter/aktier i det andet selskab jf. FUL § 15c, stk. 2. At 

foretage tilførsel af aktiver kan både ske til et nystiftet selskab eller et eksisterende selskab. Det 

indskydende selskab, gammelt driftsselskab, vil blive holdingselskabet, mens det modtagende 

selskab, nyt driftsselskab, vil blive datterselskabet. Dette kan illustreres således: 
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  Før        Efter 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  Figur 3: Tilførsel af aktiver – egen tilvirkning 

 

Da tilførsel af aktiver giver samme virksomhedsstruktur som ved aktieombytningen, er der også her 

mulighed for at modtage udbytte fra datterselskabet til holdingselskabet uden, at der sker beskatning 

af disse jf. SEL § 13, stk. 1, nr. 2. Herved bliver overskydende likviditet ført op til holdingselskabet, 

hvor den holdes adskilt fra driftsrisikoen i driftsselskabet. Denne overskydende likviditet kan 

efterfølgende bruges til investeringer i nye forretningsområder. Desuden kan holdingselskabet 

sælge aktierne i datterselskabet uden beskatning jf. ABL § 8. Ved tilførsel af aktiver med tilladelse 

er der ikke fastsat ejertidskrav på salget, hvilket betyder at aktierne kan sælges skattefrit dagen 

efter, der er sket tilførsel af aktiver med tilladelse. Det forventes dog, at SKAT i fremtiden ved 

tilførsel af aktiver vil stille anmeldelsesvilkår, der svarer til den gældende praksis i forbindelse med 

aktieombytning20. Både ved modtagelse af udbytte samt salg af aktier kræves det, at ejerandelen er 

min. 10 % jf. ABL § 4a.  

 

Tilførsel af aktiver kan enten foretages skattepligtigt eller skattefrit. Ved skattepligtig tilførsel af 

aktiver bliver de indskudte aktiver og passiver betragtet som afstået, og dette vil udløse 

afståelsesbeskatning i det indskydende selskab. De indskudte aktiver og passiver skal opgøres til 

handelsværdi ved afståelsesbeskatning. Skattefri tilførsel af aktiver kan ske med eller uden tilladelse 

fra SKAT. Skattefri tilførsel af aktiver vil efterfølgende blive gennemgået nærmere. 

   

                                                             
20 Den juridiske vejledning 2012-1,C.D.6.2.6.4 Anskaffelsestidspunkt for de modtagne aktier eller anparter 

   Ejer   Ejer 

Gammelt 
Driftsselskab 
(Holding) 

Driftsselskab 

Nyt 
Driftsselskab 

100% 

100% 

100% 
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4.2.1 Lovgrundlag 

Lovgrundlaget for at foretage en skattefri tilførsel af aktiver findes i FUL § 15c og § 15d. For 

gennemførsel af skattefri tilførsel af aktiver med tilladelse findes lovgrundlaget i FUL § 15c, stk. 1, 

1.-3. pkt. For gennemførsel af skattefri tilførsel af aktiver uden tilladelse findes lovgrundlaget i FUL 

§ 15c, stk. 1, 4.-8. pkt. Ved skattefri tilførsel af aktiver har selskaberne adgang til beskatning efter 

FUL § 15d, jf. FUL § 15c, stk. 1, 1. og 4. pkt. 

For at kunne gennemføre en skattefri tilførsel af aktiver, med eller uden tilladelse, kræver det, at 

visse grundlæggende betingelser er opfyldt:  

 

1) Selskaberne, både holdingselskab og driftsselskab, skal være omfattet af begrebet selskab i en 

medlemsstat i artikel 3 i direktiv 90/434/EØF og ikke ved beskatningen her i landet anses for en 

transparent enhed jf. FUL § 15c, stk. 1, 1. pkt. for at kunne anvende reglerne efter FUL § 15d. For 

Danmarks vedkommende er aktie- og anpartsselskaber omfattet af begrebet selskab i en 

medlemsstat.  

2) En anden betingelse, der stilles for at gennemføre en tilførsel af aktiver er, at det er den samlede 

virksomhed eller en eller flere grene af virksomheden, der indskydes i et andet selskab. Ved en gren 

af en virksomhed forstås alle aktiver og passiver i en afdeling af et selskab, som ud fra et 

organisationsmæssigt synspunkt udgør en selvstændig bedrift. Dvs. en samlet enhed, der kan 

fungere ved hjælp af egne midler jf. FUL § 15c, stk. 2. En tilførsel af aktiver skal omfatte samtlige 

aktiver og passiver i den virksomhed eller samtlige aktiver og passiver i den gren af virksomheden, 

der tilføres. Dette betyder også, at der som hovedregel ikke kan indskydes enkelte aktiver eller 

passiver i et andet selskab21. 

3) Vederlaget for de indskydende aktiver og passiver, som det indskydende selskab foretager i det 

modtagende selskab (datterselskabet), skal vederlægges med aktier/anparter i det modtagende 

selskabs kapital jf. FUL § 15c, stk. 2. Det betyder, at der ikke kan ske kontant vederlæggelse. 

Udbytte, det indskydende selskab modtager fra det modtagende selskab, kan derfor være i strid med 

kravet om vederlæggelse i aktier.  

4) Datoen for den åbningsstatus, der udarbejdes i forbindelse med tilførslen for det modtagende 

selskab, vil i skattemæssig henseende anses for tilførselsdatoen. Det er en betingelse for at anvende 

fusionsskattelovens regler, at tilførselsdatoen er sammenfaldende med skæringsdatoen for det 

modtagende selskabs regnskabsår jf. FUL § 15d, stk. 2, som henviser til FUL § 5. Hvilket betyder, 

at der kan ske tilførsel af aktiver med tilbagevirkende kraft.  

                                                             
21 Den juridiske vejledning 2012-1, C.D.6.2.3.1 Gren af en virksomhed 
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5) Modtagelse af aktier i det modtagende selskab anses for erhvervet på tilførselstidspunktet, dvs. at 

aktierne anses for modtaget på tidspunktet for vedtagelse af tilførslen22. Aktier i det modtagende 

selskab, som det indskydende selskab modtager i forbindelse med tilførslen, anses for erhvervet for 

et beløb, der svarer til handelsværdien af de tilførte aktiver og passiver jf. FUL § 15d, stk. 4. 

 

Udover de grundlæggende betingelser er der yderligere betingelser, der skal være opfyldte, når man 

ønsker at foretage en omstrukturering med tilførsel af aktiver.  Da disse yderligere betingelser ikke 

er ens for skattefri tilførsel af aktiver med og uden tilladelse, vil de blive gennemgået særskilt i de 

efterfølgende afsnit. Der startes med skattefri tilførsel af aktiver med tilladelse.  

 

4.2.2 Skattefri tilførsel af aktiver med tilladelse 

Som ved aktieombytning kræver det SKAT’s tilladelse for at kunne foretage en skattefri tilførsel af 

aktiver med tilladelse. SKAT kan desuden fastsætte særlige vilkår for tilladelsen samt kræve, at der 

specifikt udarbejdes dokumenter, der skal indsendes senest 1 måned efter den dag, hvor tilførslen af 

aktiver er sket jf. FUL § 6, stk. 3. 

 

For at kunne opnå tilladelse fra SKAT til en gennemførsel af tilførsel af aktiver skal 

virksomhedsejeren indsende en forretningsmæssig begrundelse, hvori der nøje skal beskrives 

formålet samt begrundelsen med en skattefri tilførsel af aktiver og dermed angive i ansøgningen, 

hvori det forretningsmæssige element kommer til udtryk. En forretningsmæssig begrundet 

ansøgning kan være udformet i årsager som generationsskifte, hæftelsesbegrænsning og 

omstrukturering. Det skal dog bemærkes, at det som regel ikke er nok, at en ansøgning begrundes 

med ønske i en af de nævnte årsager. Der skal foreligge en detaljeret redegørelse, hvori formålet og 

begrundelsen er grundigt forklaret. Det vigtigste ved ansøgning er, at dens formål ikke er 

skatteundgåelse eller skatteunddragelse. For en mere detaljeret gennemgang af forretningsmæssig 

begrundelse henvises til afsnit 4.1.2 skattefri aktieombytning med tilladelse.  

 

Som supplement til den forretningsmæssige begrundelse, bør der som minimum medfølge et udkast 

til regnskabsopstilling og åbningsbalance pr. tilførselsdatoen. I regnskabsopstillingen skal i 

skemaform angives23: 

 

• Det indskydende selskabs balance før tilførslen 

                                                             
22 Den juridiske vejledning 2012-1,C.D.6.2.6.4 Anskaffelsestidspunkt for de modtagne aktier eller anparter 
23 Den juridiske vejledning 2012-1,C.D.6.2.7 Ansøgningsprocedure 
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• Det modtagende selskabs evt. egen balance (ved tilførsel til eksisterende selskaber) 

• Overtagne aktiver og passiver 

• Evt. reguleringer 

• Åbningsbalance for det modtagende selskab 

• Balancen for det indskydende selskab efter tilførslen. 

 

Da der ikke tidligere har været praksis omkring anmeldelsesvilkår ved skattefri tilførsel af aktiver, 

forudsættes det, at SKAT i fremtiden vil stille anmeldelsesvilkår, der svarer til den gældende 

praksis i forbindelse med skattefri aktieombytninger 24 . Der henvises til afsnit 4.1.2 skattefri 

aktieombytning med tilladelse, for nærmere beskrivelse af indholdet i anmeldelsesvilkår. 

 

De skattemæssige konsekvenser af tilførsel af aktiver med tilladelse 

 

For det indskydende selskab 

Det indskydende selskab skal ved afståelsen af de indskudte aktiver og passiver til et dansk selskab 

eller et udenlandsk selskabs faste driftssted eller faste ejendom i Danmark ikke beskattes, da det 

modtagende selskab succederer i det indskydende selskabs skattemæssige stilling jf. FUL § 15d, 

stk. 1 og FUL & 8. I forbindelse med tilførslen anses det indskydende selskab for at have erhvervet 

de modtagne aktier til et beløb, der svarer til handelsværdien af de tilførte aktiver og passiver jf. 

FUL § 15d, stk.4. Underskud, der er oparbejdet i det indskydende selskab, vil forblive i det 

indskydende selskab, da det indskydende selskab ikke er ophørt. Da underskuddet er oparbejdet før 

det indskydende selskab har indskudt aktiver og passiver i det modtagende selskab, kan det 

modtagende selskab, selvom de fremadrettet er sambeskattet, ikke anvende underskuddet fra det 

indskydende selskab i deres skattepligtige indkomst. Undtagelsen hertil er dog, at hvis det 

modtagende selskab, før indskydelsen af aktiver og passiver, er sambeskattet med det indskydende 

selskab, kan det modtagende selskab gøre brug af underskuddet i det indskydende selskab i deres 

skattepligtige indkomst.  

 

For det modtagende selskab 

Det modtagende selskab succederer i det indskydende selskabs tilførte aktiver og passiver, hvilket 

betyder, at det modtagende selskab, hvortil tilførslen er knyttet til et dansk selskab eller et 

udenlandsk selskabs faste driftssted eller faste ejendom i Danmark, indtræder i det indskydende 

                                                             
24 Den juridiske vejledning 2012-1, C.D.6.2.6.4 Anskaffelsestidspunkt for de modtagne aktier eller anparter 
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selskabs anskaffelsessum, anskaffelsestid og anskaffelseshensigt. Det modtagende selskab kan 

alene overtage den del af det indskydende selskabs skattemæssige afskrivninger, nedskrivninger og 

henlæggelser, der vedrører den eller de tilførte virksomhedsgrene jf. FUL § 15d, stk. 1 + 2 samt 

FUL § 8. Et underskud fra tidligere år i et af selskaberne kan ikke fradrages i det modtagende 

selskabs skattepligtige indkomst, hvilket betyder, at det modtagende selskab mister underskuddet. 

Undtagelsen herfra er dog, at hvis det indskydende selskab samt det modtagende selskab er 

sambeskattet, når tilførslen sker, kan et underskud mellem disse sambeskattede selskaber trækkes 

fra i den skattepligtige indkomst jf. FUL § 8, stk. 6. 

 

4.2.3 Skattefri tilførsel af aktiver uden tilladelse 

Udover at kunne gennemføre en omstrukturering med tilførsel af aktiver med tilladelse, kan den 

også gennemføres uden tilladelse jf. FUL § 15c, stk. 1, 4. pkt. For at kunne foretage en skattefri 

tilførsel af aktiver uden tilladelse skal der udover de grundlæggende betingelser være yderligere 

betingelser opfyldt. Da betingelserne minder meget om aktieombytning uden tilladelse, vil der ikke 

ske en detaljeret gennemgang af de enkelte betingelser. Betingelserne vil derimod ganske kort blive 

berørt. Der henvises derfor til afsnit 4.1.3 skattefri aktieombytning uden tilladelse for en mere 

detaljeret gennemgang. 

 

Som ved aktieombytning skal der ikke gives en forretningsmæssig begrundelse for tilførsel af 

aktiver uden tilladelse, som der skal med tilførsel af aktiver med tilladelse. Til gengæld har SKAT 

opstillet nogle værnsregler, som skal forhindre, at formålet med tilførsel af aktiver uden tilladelse 

bliver skatteundgåelse eller skatteunddragelse. De supplerende værnsregler findes i FUL § 15c, stk. 

1, 5.-8. pkt. 

 

Ganske kort siger FUL § 15c, stk. 1, 5.-8. pkt., at det indskydende selskab ikke må afstå aktier i det 

modtagende selskab i en periode på 3 år efter vedtagelsen af tilførslen. Dog kan aktierne afstås i det 

modtagende selskab inden 3 år i forbindelse med en skattefri omstrukturering af enten det 

indskydende selskab eller det modtagende selskab. Ved omstruktureringen må der ikke ske 

vederlæggelse med andet end aktier. I dette tilfælde vil restløbetiden af de 3 år finde anvendelse på 

selskabsdeltageren henholdsvis det eller de deltagende selskaber i den efterfølgende skattefrie 

omstrukturering. Det indskydende selskab skal være hjemmehørende på Færøerne eller i Grønland, 

en stat, der er medlem af EU/EØS, eller en stat, som har en dobbeltbeskatningsoverenskomst med 

Danmark.  
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Når ovenstående betingelser er opfyldt, skal der indsendes en anmeldelse til SKAT om tilførsel af 

aktiver uden tilladelse. Dette skal ske senest samtidig med indgivelse af selvangivelsen for det 

indkomstår, hvor tilførslen af aktiver er gennemført jf. FUL § 15c, stk. 8, 1. pkt. Hvis det 

indskydende selskab afstår aktierne i det modtagende selskab inden 3 år fra ombytningstidspunktet, 

skal dette informeres til SKAT senest 1 måned efter afståelsen jf. FUL § 15c, stk. 8, 2. pkt.  

 

De skattemæssige konsekvenser af tilførsel af aktiver uden tilladelse 

 

For det indskydende/modtagende selskab 

Der vil være de samme skattemæssige konsekvenser ved tilførsel af aktiver uden tilladelse og 

tilførsel af aktiver med tilladelse. Der henvises derfor til de skattemæssige konsekvenser af tilførsel 

af aktiver med tilladelse. 

 

4.2.4 Opsummering 

I de foregående afsnit er lovgrundlaget og betingelserne for tilførsel af aktiver med og uden 

tilladelse gennemgået. For at give et overskueligt overblik over disse lovgrundlag og betingelser er 

de efterfølgende listet op i skematisk form. 

 

 Med tilladelse Uden tilladelse 
Fælles betingelser 
- aktie- eller anpartsselskab 
- hel eller delvis virksomhed      
  skal tilføres 
- vederlæggelse skal ske i   
  aktier 
- skattepligtig til DK 
- kan ske med tilbagevirkende  
  kraft 

JA JA 

Forretningsmæssig 
begrundelse samt udkast til 
regnskabsopstilling 

JA 
NEJ, til gengæld er der 
værnsregler 

Gennemførelse Tilføringsdato = skæringsdato 
for det modtagende selskabs 
regnskabsår 

Tilføringsdato = skæringsdato 
for det modtagende selskabs 
regnskabsår. Anmeldelse skal 
ske til SKAT senest samtidig 
med indgivelsen af 
selvangivelsen for det 
indkomstår, hvor tilførsel af 
aktiver er gennemført 

Anmeldelse af ændrede vilkår NEJ, dog forventes det at NEJ 
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SKAT i fremtiden vil stille 
anmeldelsesvilkår.  

Holdingkrav NEJ, hvilket betyder at såfremt 
ejerandelen er min. 10% kan 
aktierne afstås skattefrit efter 1 
dag. Årsagen er, at der ikke er 
stillet anmeldelsesvilkår 

JA 

Skema 2: Overblik over lovgrundlag og betingelser for tilførsel af aktiver - egen tilvirkning 

 

4.3 Delkonklusion 

Både ved aktieombytning og tilførsel af aktiver opnås en ejerstruktur med et holdingselskab mellem 

virksomhedsejer og driftsselskab. Der er en del lighedspunkter mellem aktieombytning og tilførsel 

af aktiver, men der er også nogle forskelle.  

 

Måden, hvorpå ejerstrukturen opnås, er forskellig i de 2 modeller. Ved aktieombytning fås 

ejerstrukturen ved, at der i forbindelse med ombytning af aktierne fx stiftes et holdingselskab, som 

hermed kommer imellem ejer og driftsselskab. Ved tilførsel af aktiver indskydes en hel eller del af 

en virksomhed i fx et nystiftet driftsselskab. Driftsaktiviteten fra det gamle driftsselskab tilføres det 

nye driftsselskab, og det gamle driftsselskab bliver holdingselskab. Ved aktieombytning kan der ske 

vederlæggelse både med aktier og kontant udligningssum, hvorimod ved tilførsel af aktiver kan der 

kun ske vederlæggelse i aktier. Ved modtagelse af udbytte fra driftsselskabet til holdingselskabet, 

ved tilførsel af aktiver, kan dette være i strid med kravet om vederlæggelse i aktier. Om udbytte 

modtagelse er i strid med vederlagskravet må vurderes på baggrund af udbyttets størrelse. Både ved 

tilførsel af aktiver med tilladelse og ved aktieombytning med tilladelse, vil der blive stille krav om, 

at salg af aktier ikke kan ske de første 3 år efter ombytningen, for at kunne opretholde 

skattefriheden. Sælges aktierne indenfor de første 3 år efter erhvervelsen bliver tilførslen og 

aktieombytningen betragtet som skattepligtig.  

 

5. Generationsskiftemodeller 

 

Ved et generationsskifte af en virksomhed sker der en overdragelse af virksomheden til enten 

familiemedlemmer, nære medarbejdere eller tredjemand. Generationsskiftet kan foretages ved hjælp 

af en række generationsskiftemodeller, og det er derfor nødvendigt at vurdere hvilken model, der er 

mest relevant at anvende for den pågældende virksomhed og dens situation. Et generationsskifte vil 

typisk starte med, at der foretages en omstrukturering af virksomheden, sådan så ejerstrukturen 
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bliver mere fordelagtig for virksomhedsejeren på sigt, når virksomheden skal overdrages til en 

anden part.  

Nedenstående modeller vil blive gennemgået, da disse er mest relevante og aktuelle for 

casevirksomheden. 

 

• Salg af aktier   

• Salg af aktier til holdingselskab   

• Overdragelse af aktier med succession 

 

5.1 Salg af aktier 

Salg af aktier er en model, der er enkel at anvende og kun berører sælger og køber. Virksomhedens 

beskatningsforhold vil ikke blive berørt og kan fortsætte uafhængig af, hvem den nye 

virksomhedsejer er. Salg af aktier er ikke personbegrænset, og salget kan derfor ske til 

familiemedlemmer, nære medarbejdere og tredjemand.  

 

I forbindelse med, at den nye ejer køber aktierne, vil der opstå et kapitalbehov hos køberen. 

Kapitalbehovet vil typisk ikke være et problem, hvis køberen har midlerne til et aktiekøb. Derimod 

kan et kapitalbehov dog være problematisk hos visse købere og dermed udelukke et aktiesalg især 

hos familiemedlemmer eller nære medarbejdere, da disse personer oftest ikke har midlerne til sådan 

et aktiekøb. Alternativt kan køber etablere et holdingselskab og lade holdingselskabet optage lånet 

og betale af på lånet. Dette aspekt vil blive gennemgået i afsnit 5.2 salg af aktier til holdingselskab.  

 

Når virksomhedsejeren vælger at sælge sine aktier, vil dette svare til en afståelse af aktierne. Den 

aktieavance, både gevinst og tab, skal medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst jf. 

ABL § 1, stk. 1. Den gevinst eller det tab, der opstår i forbindelse med afståelse af aktier, bliver 

beskattet forskelligt, alt efter hvem det er, der afstår aktierne. Virksomhedsejeren kan afstå aktierne 

personligt, dvs. hvor virksomhedsejeren selv ejer aktierne i driftsselskabet eller via et 

holdingselskab, hvor virksomhedsejeren ejer holdingselskabet, som ejer driftsselskabet. Begge 

tilfælde vil blive gennemgået i hhv. afsnit 5.1.1 og afsnit 5.1.2. 

 

Ved beregning af avancen på de afståede aktier er det forskellen mellem anskaffelsessummen og 

afståelsessummen, som ligger til grund for skatteberegningen.  
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5.1.1 Virksomhedsejers salg af aktier 

En virksomhedsejer, som ejer aktierne personligt, kan ved afståelse af aktier både få en gevinst eller 

et tab. Får virksomhedsejeren en gevinst, medregnes gevinsten ved opgørelsen af den skattepligtige 

indkomst jf. ABL § 12. Dette gælder uanset ejertid, uanset aktiebeholdningens størrelse, og uanset 

om aktierne er optaget til handel på et reguleret marked (børsnoterede aktier)25. Gevinsten bliver 

beskattet som aktieindkomst jf. PSL § 4a stk. 1 nr. 4. Aktieindkomst bliver beskattet med 28 % af 

de første kr. 48.300 og beløb over kr. 48.300 bliver beskattet med 42 %. Disse satser og 

bundgrænser gælder for 2011. Ved ægtefæller bliver bundgrænsen fordoblet til kr. 96.600.  

 

Får virksomhedsejeren et tab, skelnes der mellem, om aktierne er optaget til handel på et reguleret 

marked eller ikke optaget til handel på et reguleret marked (unoterede aktier).  

 

Børsnoterede aktier 

Virksomhedsejeren kan modregne tab ved afståelse af aktier, der er optaget til handel på et reguleret 

marked i aktieudbytter, gevinst og afståelsessummer omfattet af LL § 16 B, jf. ABL § 13a, stk. 1. 1. 

pkt. Der kan kun ske modregning i udbytter, gevinster og afståelsessummer, der vedrører aktier, der 

er optaget til handel på et reguleret marked, hvor en eventuel gevinst er skattepligtig efter ABL § 

12, jf. ABL § 13a, stk. 1, 2. pkt. Endvidere kan tab kun fradrages i udbytter, gevinster og 

afståelsessummer, der er aktieindkomst jf. ABL § 13a, stk. 1, 3. pkt. som henviser til PSL § 4a. Tab 

fra tidligere år, som ikke kan modregnes i udbytter, gevinster og afståelsessummer, kan fremføres 

til de efterfølgende år jf. ABL § 13a, stk. 2. 

 

Unoterede aktier 

Aktier som en virksomhedsejer ejer personligt vil typisk være unoterede aktier og derfor ikke 

optaget til handel på et reguleret marked. Virksomhedsejeren kan fradrage tab ved afståelse af 

aktier, der ikke er optaget til handel på et reguleret marked, ved opgørelsen af den skattepligtige 

indkomst jf. ABL § 13, stk. 1. Tabet fradrages i aktieindkomsten. Hvis aktieindkomsten bliver 

negativ, beregnes en negativ skat af aktieindkomsten, og denne negative skatmodregnes i den 

skattepligtiges slutskat og et eventuelt resterende beløb fremføres til modregning i slutskatten for de 

følgende indkomstår jf. PSL § 8a stk. 526. Også her gælder, at aktieindkomst bliver beskattet med 

28 % af de første kr. 48.300 og beløb over kr. 48.300 bliver beskattet med 42 %. 

                                                             
25Den juridiske vejledning 2012-1, C.B.2.2.1 Personers afståelse af almindelige aktier 
26Den juridiske vejledning 2012-1, C.B.2.2.1 Personers afståelse af almindelige aktier 
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Virksomhedsejere, der er hovedaktionærer, der har erhvervet aktierne inden 19. maj 1993 får et 

nedslag ved opgørelsen af den skattepligtige gevinst på de erhvervede aktier jf. ABL § 47. Der 

gives nedslag på 1 % pr. år hovedaktionæren har ejet aktierne til og med indkomståret 1998, dog 

gives der max. 25 % i nedslag, jf. ABL § 47, stk. 3, 1. og 2. pkt. Ved en hovedaktionær forstås en 

virksomhedsejer, der ejer 25 % eller mere af aktiekapitalen, eller som råder over mere end 50 % af 

stemmeværdien jf. ABL § 4, stk. 1, 1. pkt. Overdrages aktierne, så erhververen indtræder i 

overdragerens skattemæssige stilling jf. ABL § 34 og § 35, anvendes aktiernes værdi ved 

overdragelsen i stedet for afståelsessummen ved beregningen af nedslaget jf. ABL § 47, stk. 3, 3. 

pkt.  

 

5.1.2 Selskabers salg af aktier 

En alternativ måde for virksomhedsejeren at afstå aktierne på, udover et personligt salg, er at 

afståelsen sker gennem virksomhedsejers holdingselskab. Ved afståelse via et holdingselskab 

udløses der ikke beskatning, såfremt holdingselskabet ejer min 10 % af aktierne i driftsselskabet jf. 

ABL § 4a, stk. 1 og ABL § 8. Dette betyder, at holdingselskabets gevinst eller tab på aktierne i 

driftsselskabet ikke skal tillægges/fratrækkes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. 

Desuden skal udbytte fra driftsselskabet til holdingselskabet heller ikke medregnes i opgørelsen af 

den skattepligtige indkomst jf. SEL § 13, stk. 1. nr. 2, såfremt der ejers min 10 % af aktierne.  

 

5.1.3 Konsekvenser for sælger 

Konsekvensen for sælger er, at enten bliver aktiesalget skattepligtigt eller også skattefrit. 

Beskatningsreglerne for afståelse af aktier er forskellige alt efter hvem, der afstår aktierne. Afstår 

virksomhedsejeren aktierne personligt, vil han blive beskattet af avancen, når aktierne afstås. Afstår 

virksomhedsejeren til gengæld aktierne via sit holdingselskab bliver aktiesalget skattefrit, når 

holdingselskabet ejer min 10 % af aktierne i driftsselskabet. Vælger virksomhedsejeren at udlodde 

udbytte fra salget via holdingselskabet til sig selv, vil dette blive beskattet som aktieindkomst med 

28 % af de første kr. 48.300 og 42 % af beløb over kr. 48.300. 

 

5.1.4 Konsekvenser for køber 

Konsekvensen for køber er, at et aktiekøb skal finansieres, og dette kan blive vanskeligt for visse 

købere, primært for familiemedlemmer og nære medarbejdere, da de højst sandsynligt ikke har 

midlerne til et aktiekøb. Den pris, køber betaler for aktierne, vil svare til anskaffelsespris ved senere 

afståelse af aktierne.  
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5.2 Salg af aktier til holdingselskab 

I foregående afsnit blev aktiesalg i forbindelse med overdragelse af virksomhed behandlet for 

virksomhedsejeren. I dette afsnit vil der blive kigget på virksomhedsejeren afståelse af aktier til den 

nye ejer via dennes holdingselskab.  

 

I forbindelse med aktieafståelse sælger overdrageren aktierne i driftsselskabet til erhverver, som bør 

vælge at overtage aktierne via et holdingselskab. Fordelen ved at erhverver, hvad enten det er 

familiemedlemmer, nære medarbejdere eller tredjemand, overtager aktierne i driftsselskabet via et 

holdingselskab er, at de opnår en hensigtsmæssig ejerstruktur samt visse fordele på sigt. I praksis 

sker der det at erhverver, etablerer et holdingselskab ved at indskyde en startkapital. 

Holdingselskabet køber derefter aktierne i driftsselskabet af overdrageren. Da holdingselskabet 

typisk ikke vil have nogen driftsaktivitet, vil det blive nødvendigt for holdingselskabet at finansiere 

købet af aktierne gennem et lån i banken. Finansiering gennem et lån i banken vil medføre en del 

renteudgifter samt afdrag på lånet, som holdingselskabet skal betale. Da holdingselskabets primære 

indtægtskilde vil være udbytte fra driftsselskabet, skal driftsselskabets indtjening være stor, at det 

modtagne udbytte fra driftsselskabet kan bruges til at afvikle på gælden hos banken. Der kan 

udloddes skattefrit udbytte fra driftsselskabet til holdingselskabet, hvis ejerandelen er på mindst 10 

% jf. SEL § 13, stk. 1, nr. 2.  

 

5.2.1 Konsekvenser for overdrageren 

I forbindelse med afståelse af aktier til et holdingselskab er konsekvenserne for overdrageren, at 

afståelsen enten bliver skattepligtig eller skattefri. Hvad der bestemmer, om afståelsen af aktierne 

bliver skattepligtig eller skattefri kommer an på, om overdrageren afstår aktierne personligt eller via 

et holdingselskab. Afstår overdrageren aktierne personligt, vil overdrageren blive skattepligtig i 

henhold til aktieavancebeskatningslovens regler. Afstår overdrageren aktierne via et holdingselskab, 

vil afståelsen blive skattefri, såfremt holdingselskabet har ejet aktierne i 3 år, samt at ejerandelen i 

driftsselskabet er på min 10 %. Det skal dog bemærkes, at 3 års reglen kun gælder, hvis aktierne i 

holdingselskabet er erhvervet via aktieombytning. Ved tilførsel af aktiver kan der ske 

aktieafståelsen efter 1 dag. For en mere detaljeret gennemgang henvises der til afsnit 5.1.1 

virksomhedsejers salg af aktier og afsnit 5.1.2 selskabers salg af aktier. 

 

5.2.2 Konsekvenser for erhververen 

Konsekvenserne for erhververen bliver, at der skal indskydes en startkapital i holdingselskabet på 

min. kr. 80.000. Herefter skal erhververen via sit holdingselskab optage et lån i banken til 

finansiering af aktiekøbet. Banken vil typisk kræve sikkerhedsstillelse fra erhververen, hvilket 
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betyder, at låneoptagelsen vil svare til en personlig erhvervelse. Til gengæld vil erhververen via 

holdingselskabet kunne afstå aktierne i driftsselskabet skattefrit, hvis ejerandel er min 10 % samt 

modtage skattefrie udbytter fra driftsselskabet til holdingselskabet. Yderligere kan erhververen 

løbende modtage udbytte fra holdingselskabet, som vil blive beskattet som aktieindkomst hos 

erhververen.  

 

5.3 Overdragelse af aktier med succession 

Ved overdragelse af aktier med succession er virksomheden drevet i selskabsform og uden 

holdingselskab, dvs. overdrageren ejer aktierne i virksomheden.  

 

Når der sker generationsskifte af en virksomhed ved overdragelse med succession, sker der det, at 

erhververen indtræder i overdragerens skattemæssige stilling.  Det betyder, at 

virksomhedsoverdragelsen ikke vil medføre beskatning hos overdrageren, da erhververen 

succederer i overdragerens latente skatteforpligtelse. Ved succession bliver den latente 

skatteforpligtelse dermed udskudt, og den bliver skattepligtig, når erhververen på et senere 

tidspunkt afstår aktierne. Erhververen indtræder med andre ord i overdragerens anskaffelsespris, 

anskaffelsestid og anskaffelseshensigt jf. ABL § 34, stk. 2. Desuden gives der et 

hovedaktionærnedslag for overdrageren, hvis betingelserne i ABL § 47 er opfyldt. For en mere 

detaljeret gennemgang henvises til afsnit 5.1.1 virksomhedsejers salg af aktier. 

Formålet er, at virksomheden kan overdrages til familiemedlemmer og nære medarbejdere, uden at 

der er skattemæssige forhold, der forhindrer dette. 

 

For at kunne gennemføre et generationsskifte af en virksomhed ved overdragelse med succession er 

der visse betingelser, der skal være opfyldte. Betingelserne findes i ABL § 34 og § 35 og er 

nærmere beskrevet i de efterfølgende afsnit. 

 

5.3.1 Personkredsen 

En overdragelse af virksomhed med succession kan ikke ske til alle. Det er en betingelse for at 

kunne anvende successionsreglerne i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse, at 

overdragelsen skal ske til en afgrænset familiekreds eller nære medarbejdere. 

 

Virksomhedsoverdragelse med succession til familiemedlemmer 

De familiemedlemmer, der kan anvende successionsreglerne i forbindelse med 

virksomhedsoverdragelse, er defineret i ABL § 34, stk. 1, nr. 1 og er: 
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• Børn og børnebørn 

• Søskende og dennes børn/børnebørn 

• Samlever 

• Stedbørn og adoptivbørn 

Der kan kun ske virksomhedsoverdragelse med succession til ovenstående familiemedlemmer. Det 

betyder, at successionsreglerne ikke kan anvendes ved virksomhedsoverdragelser fra børn til 

forældre/bedsteforældre eller til svigerfamilien.  

 

Virksomhedsoverdragelse med succession til nære medarbejdere 

Successionsreglerne kan også anvendes af nære medarbejdere, men for at den nære medarbejder 

kan anvende successionsreglerne skal en af to grundlæggende betingelser være opfyldte, og det er 

jf. ABL § 35, stk. 1: 

• at medarbejderen inden for de seneste 5 år har været beskæftiget i et antal timer svarende til 

fuldtidsbeskæftigelse i sammenlagt mindst 3 år i det selskab, der har udstedt aktierne 

• at medarbejderen inden for de seneste 5 år har været beskæftiget i et antal timer svarende til 

fuldtidsbeskæftigelse i sammenlagt mindst 3 år i et eller flere selskaber, der er 

koncernforbundne jf. kursgevinstlovens § 4, stk. 2 med det selskab, der har udstedt aktierne 

Ved opgørelsen af timeantallet efter punkt 2 kan antallet af timer, hvor medarbejderen har været 

beskæftiget i to eller flere koncernforbundne selskaber, lægges sammen. Det er en betingelse, at 

selskaberne er koncernforbundne i såvel den periode, hvor medarbejderen efter punkt 1 skal have 

været beskæftiget i et antal timer svarende til fuldtidsbeskæftigelse i sammenlagt mindst 3 år i 

selskabet, som på det tidspunkt, hvor aktierne overdrages jf. ABL § 35, stk. 1, 3.og 4. pkt.  

 

Der er mulighed for at et gennemført generationsskifte kan tilbageoverdrages til overdrageren, hvis 

det viser sig, at erhververen ikke kan videreføre virksomheden. Dette gælder både, hvis erhververen 

er et familiemedlem eller nære medarbejdere. Der er dog 3 betingelser, der skal være opfyldte, før 

tilbageoverdragelsen kan lade sig gøre og det er jf. ABL § 35a: 

• at overdragelsen til den tidligere ejer skal ske inden for de første 5 år efter at overdrageren 

har erhvervet aktierne 

• at overdrageren erhvervede aktierne fra den tidligere ejer 

• at overdrageren indtrådte i den tidligere ejers skattemæssige stilling ved erhvervelsen 
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Overvejes det at foretage et generationsskifte til tredjemand kan dette ikke lade sig gøre ved brug af 

successionsreglerne i ABL § 34 og § 35. Successionsreglerne beskæftiger sig ikke med tredjemand 

som en del af den personkreds, der kan anvende reglerne.  

 

5.3.2 Betingelser for overdragelse med succession 

Udover de nævnte betingelser, der gælder for personkredsen, er der en række fælles betingelser, der 

skal være opfyldt. Betingelserne gælder for begge personkredse, dvs. både familiemedlemmer og 

nære medarbejdere. Betingelserne er opstillet i ABL § 34. 

1) Den enkelte overdragelse af aktier skal udgøre mindst 1 pct. af aktie- eller anpartskapitalen jf. 

ABL § 34, stk. 1, nr. 2. 

2) Der skal være tale om aktier i en erhvervsmæssig virksomhed. Det betyder, at virksomheden i 

overvejende grad27 ikke må bestå af udlejning af fast ejendomme, kontanter, værdipapirer eller 

lignende. Bortforpagtning af fast ejendom, som benyttes til landbrug, gartneri, planteskole, 

frugtplantage eller skovbrug, anses i denne forbindelse ikke som udlejning af fast ejendom jf. ABL 

§ 34, stk. 1, nr. 3.  

3) Aktierne er ikke omfattet af § 19, dvs. aktier og investeringsforeningsbeviser m.v. udstedt af et 

investeringsselskab jf. ABL § 34, stk. 1 nr. 4. 

4) Danmark skal have beskatningsretten jf. ABL § 34, stk. 3. 

5) Der kun kan succederes i gevinst jf. ABL § 34, stk. 2 + 4, jf. KSL § 33c, stk. 3. 

6) Når det er besluttet om at erhververen indtræder i overdragerens skattemæssige stilling, skal 

SKAT informeres senest i forbindelse med indgivelse af overdragerens selvangivelse jf. ABL § 34, 

stk. 4, som henviser til KSL § 33c, stk. 7. Hvis SKAT ikke får denne information, vil overdragelsen 

blive skattepligtig for overdrager. 

 

5.3.3 Successionens konsekvenser for overdrageren 

Ved afståelse af aktier vil det typisk udløse beskatning hos den pågældende person jf. ABL’s 

almindelige regler, hvor der henvises til PSL § 8a. Men ved at anvende reglerne i ABL § 34 vil 

beskatningen udskydes, da erhververen indtræder i overdragerens skattemæssige stilling, hvad 

angår aktiernes anskaffelsespris, anskaffelsestid og anskaffelseshensigt. Det skal dog bemærkes, at 

erhververen kun kan indtræde i overdragerens skattemæssige stilling, når der er gevinst på aktierne 

                                                             
27I overvejende gradskal forstås når selskabets virksomhed anses for at bestå i udlejning af fast ejendom eller besiddelse af kontanter, 
værdipapirer el.lign., såfremt mindst 75 pct. af selskabets indtægter, hvorved forstås den regnskabsmæssige nettoomsætning tillagt 
summen af øvrige regnskabsførte indtægter, opgjort som gennemsnittet af de seneste 3 regnskabsår stammer fra sådan aktivitet, eller 
hvis handelsværdien af selskabets udlejningsejendomme, kontanter, værdipapirer el.lign. enten på overdragelsestidspunktet eller 
opgjort som gennemsnittet af de seneste 3 regnskabsår udgør mindst 75 pct. af handelsværdien af selskabets samlede aktiver, jf. ABL 
§ 34, stk.6. 
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jf. ABL § 34, stk. 2, 1. + 2. pkt. Med andre ord betyder det, at erhververen ikke kan indtræde i 

overdragerens skattemæssige stilling, hvis der er konstateret et tab på aktierne jf. ABL § 34, stk. 4, 

jf. KSL § 33c, stk. 3. Dette tab vil blive fradraget i overdragerens skattepligtige indkomst under 

aktieindkomst.  

 

5.3.4 Successionens konsekvenser for erhververen 

Når der sker overdragelse af aktier med succession indtræder erhververen i overdragerens 

skattemæssige stilling jf. ABL § 34, stk. 2, 2. pkt. og dermed i den latente skatteforpligtelse. 

Erhververen indtræder ved overdragelsen i aktiernes anskaffelsespris, anskaffelsestid og 

anskaffelseshensigt. Den udskudte skat, der er i forbindelse med overdragelsen af aktierne, vil blive 

skattepligtig når erhververen afstår aktierne. Det skal dog bemærkes, at hvis afståelsen igen sker 

med succession, vil den udskudte skat ikke blive skattepligtig, da den følger den nye erhverver. Det 

er først, når aktien afstås uden succession, at den udskudte skat bliver skattepligtig. Derudover 

stiller det høje krav til erhververs rådighed over kapital.  

 

5.3.5 Gave i forbindelse med succession 

Når der sker en overdragelse af aktier med succession kan erhververen enten 1) betale vederlaget 

kontant, 2) modtage overdragelsen som gave eller 3) en kombination af de to første muligheder. I 

forbindelse med, at der ydes en gave, vil erhververen enten blive afgiftspligtig eller skattepligtig af 

gaveværdien. Det forhold, der bestemmer om erhververen bliver afgiftspligt eller skattepligtig af 

gaven, afhænger af om erhververen er omfattet af BAL § 22, som fortæller, hvilken personkreds der 

er afgiftspligtig af modtagne gaver. De personer, der er omfattet af BAL § 22 er: 

• afkom, stedbørn og deres afkom 

• afdødt barns eller stedbarns efterlevende ægtefælle 

• forældre 

• samlever 

• plejebørn 

• stedforældre og bedsteforældre 

Hvis erhververen er omfattet af et af disse punkter, bliver erhververen afgiftspligt af den modtagne 

gave, hvor der betales 15 % i gaveafgift af den del, der overstiger et grundbeløb på kr. 58.700 jf. 

BAL § 22, stk. 1 og BAL § 23, stk. 1. Dog gælder for stedforældre og bedsteforældre, at disse skal 

betale en gaveafgift på 36,25 % af den del, der overstiger et grundbeløb på kr. 58.700 jf. BAL § 23, 

stk. 2. Er erhververen ikke omfattet af et af disser punkter, bliver erhververen skattepligt af den 
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modtagne gave. Det betyder, at søskende og dennes børn/børnebørn samt nære medarbejder bliver 

skattepligtig af den modtagne gave. Den modtage gave skal regnes med ved indkomstopgørelsen. 

 

5.3.6 Beregning af passivpost ved gave 

Hvis overdragelse af aktier med succession er sket som hel eller delvis gave, skal der tages hensyn 

til dette ved afgiftsberegningen og indkomstbeskatningen jf. KSL § 33d, stk. 1. 1. pkt. Der er ikke 

mulighed for at beregne en passivpost, hvis vederlaget er betalt med kontanter. Såfremt der i 

gaveopgørelsen indgår gaveafgift, skal der hertil beregnes en passivpost til udligning af den 

eventuelle fremtidige udskudte skat, som erhververen får ved overdragelsen jf. KSL § 33d, stk. 1. 2. 

pkt. I tilfælde, hvor gaven skal indkomstbeskattes efter SL § 4, litra c, nedsættes gavens værdi 

svarende til en passivpost til udligning af den udskudte skat, som erhververen får ved overdragelsen 

jf. KSL § 33d, stk. 1, 3. pkt. Passivposten beregnes på grundlag af den lavest mulige skattepligtige 

fortjeneste, som ville være fremkommet, hvis gavegiveren havde solgt aktivet på tidspunktet for 

dets overdragelse jf. KSL 33d, stk. 2. Passivposten udgør 22 % af den beregnede fortjeneste jf. KSL 

§ 33d, stk. 3, 2. pkt.  

 

5.4 Delkonklusion 

Et generationsskifte kan foretages på flere forskellige måder. Hvilken model, der vælges, afhænger 

af hvem virksomhedsejeren beslutter at sælge til samt størrelsen af skattebetalingen. Nogle af 

modellerne kan være mere fordelagtige at anvende end andre, alt efter hvem overdragelsen sker til, 

samt hvis der forinden er sket en omstrukturering af virksomheden.  

 

For virksomhedsejeren kan en af modeller være at foretage en aktieoverdragelse med succession 

uden gave, da dette ikke vil udløse beskatning hos ejeren og dermed modtager fuld betaling for 

overdragelsen. Til gengæld er denne model ikke realistisk i forhold til, hvem overdragelsen sker til. 

Da overdragelsen sker til enten familiemedlemmer eller nære medarbejder, vil der typisk indgå et 

gaveelement, som nedsætter betalingen. Virksomhedsejeren får dermed en reduktion i prisen 

svarende til gaveelementet. En anden model, der kan anvendes af ejeren er, at foretage et salg af 

sine aktier via et holdingselskab, da avancen ved salget herved bliver skattefri ved minimum 10%´s 

ejerandel.  

 

For køber, familiemedlemmer eller nære medarbejdere, kan modellen om successionsreglerne 

anvendes. Erhververen indtræder i overdragerens skattemæssige stilling og overtager den latente 

skatteforpligtelse, der påhviler aktieoverdragelse. For at gøre modellen attraktiv kan der ydes en 
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gave ved overdragelsen, således at købsprisen bliver reduceret. Dermed bliver finansieringen af 

købsprisen lavere. En anden model køber, også tredjemand, kan anvende er, at køber stifter et 

holdingselskab og lader holdingselskabet købe aktierne. Ved denne model er finansieringen lav, da 

det minimum kræver et indskud svarende til stiftelse af et anpartsselskab, kr. 80.000. Til gengæld 

skal holdingselskabet finansiere købet via optagelse af lån i banken.  

 

 

6. Virksomheden 

 

For at kunne anvende den teoretiske fremstilling i praksis har det været nødvendigt at skabe en 

delvis fiktiv virksomhed, som danner grundlag for opgaven, og som viser de overvejelser og 

problemstillinger, der er i forbindelse med et generationsskifte. Virksomheden er delvis fiktiv på 

nogle af de interne forhold samt de økonomiske forhold. De regnskabsposter, der indgår i 

regnskabet er reelle, hvorimod talmaterialet er divideret ned med en fast sats. Det betyder, at visse 

poster vil være høje eller lave i forhold til, hvad der kan forventes i et rigtigt regnskab. Den 

skattepligtige indkomst samt den skattemæssige egenkapital er fiktiv. Der er taget udgangspunkt i 

en eksisterende virksomhed mht. hvilken type virksomhed, det er og hvilken ydelse der leveres.  

 

6.1 Præsentation af virksomhed 

Virksomheden blev grundlagt af Jørgen Peter Jensen i 1985. JP Vask A/S er en servicevirksomhed 

indenfor tekstiludlejning og vask, med andre ord et vaskeri. Jørgen Peter Jensen er stadig ejer af 

virksomheden, og virksomheden er beliggende i Hellerup. Jørgen Peter Jensen er eneejer af 

virksomheden og er dermed også eneaktionær i JP Vask A/S. Ved stiftelse af virksomheden indskød 

Jørgen 500.000 kr. i aktiekapital.  

 

JP Vask A/S’s kundekreds er andre erhvervsdrivende, som alle er beliggende i Danmark, og dermed 

sker salget indenfor landets grænser. JP Vask A/S’s kunder er fordelt på flere brancher såsom hotel 

& konferencecentre, restauranter, autoværksted mfl. Til de forskellige brancher leveres der fx 

linned, duge, servietter, arbejdstøj, måtter og meget andet.  

JP Vask A/S’s omsætning i 2010er over 26 mio. kr.28 og har en medarbejderstab på ca. 38 ansatte 

inklusiv produktionspersonale og kontorpersonale. Medarbejderstaben består af Jørgen Peter 

                                                             
28 Årsregnskab 2010 
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Jensen, som er direktør for virksomheden og beslutningstager, 1 produktionschef, ca. 28 

produktionsansatte, 4 chauffører, 1 kontorleder, 2 kontorassistenter og 1 sælger/konsulent.  

 

6.2 Interne forhold 

Familien Jensen 

Jørgen Peter Jensen er 58 år og har sammen med ekskonen 2 børn, Michael på 33 og Anna på 28. 

Michael er uddannet flyveleder og har derfor ingen interesse i at videreføre virksomheden. Til 

gengæld er Anna meget interesseret i at følge i sin fars fodspor. Anna har gennem sine skoleår 

arbejdet for faderens virksomhed, særligt i produktionsafdelingen. Efter hendes studentereksamen 

valgte hun at tage et sabbatår, hvor hun har arbejdet fuldtid i produktionsafdelingen i JP Vask A/S. 

Efter endt sabbatår tager Anna en kontoruddannelse i en anden virksomhed. Efter at have været i 

denne virksomhed i nogle år kommer Anna tilbage til JP Vask A/S. Det første stykke tid går med at 

”oplære” Anna i de andre funktioner, som chauffør og sælger/konsulent. Anna arbejder nu som 

kontorassistent. Planen er, at hun om kort tid, når den nuværende kontorleder skal pensioneres, skal 

overtage posten som kontorleder. Anna er sideløbende, som kontorassistent, blevet færdig med sin 

HD uddannelse (1. del). Anna er påbegyndt sin HD uddannelse i organisation og ledelse. Anna bor 

alene i en ejerlejlighed i Lyngby og har en opsparing på 50.000 kr. 

 

Jørgen har sideløbende opsparet til pension, hvilket gør, at han er økonomisk sikret uanset prisen 

for virksomheden. Jørgen bor alene til leje i en lejlighed i Hellerup. Jørgen har derudover en bil til 

en værdi af 200.000 kr. samt et sommerhus til værdi af 1.300.000 kr. Jørgen har ingen gæld i 

hverken bil eller sommerhus. 

 

Medarbejder Martin Andersen 

Martin Andersen er 40 år og er uddannet maskinmekaniker. Martin er gift og har en datter på 8 år 

og en søn på 6 år. De bor sammen i et hus i Gentofte. Martin har arbejdet for JP Vask A/S i 10 år. 

Martin startede i produktionsafdelingen og har derefter arbejdet sig frem til en stilling som 

produktionschef. Martin er Jørgens højrehånd, hvad angår produktionen. Martin sørger for at alle 

produktionens funktioner arbejder sammen, lige fra modtagelse af vasketøjet til det bliver pakket, 

og skal leveres til kunden. I kraft af hans uddannelse reparerer han nogle af maskinerne i det 

omfang, han kan. Martin har været produktionschef i 4 år og har derfor taget kurser i ledelse.  

Martin er ligesom Anna interesseret i at overtage virksomheden. Martin har givet udtryk for, at 

bliver det datteren, Anna, der overtager virksomheden, vil han stadig fortsætte som 

produktionschef.  
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Jørgen Peter Jensen og hans planer 

Jørgen ønsker at gå på pension i starten af 60’erne. Han har stadig ikke besluttet hvornår. Jørgen er 

økonomisk sikret i forhold til et salg af virksomheden, men ønsker en rimelig pris for 

virksomheden, da hans søn Michael ikke skal stilles dårligere økonomisk på trods af Michaels 

manglende interesse i at overtage faderes virksomhed. Han ønsker derfor at forberede et kommende 

generationsskifte af virksomheden. Som Jørgen ser det, er der 3 interessenter til at overtage 

virksomheden. Hans datter, Anna, hans produktionschef, Martin og en tredjemand. Jørgen ser helst, 

at virksomheden fortsætter i familiens hænder, men har tvivlet lidt på Annas kompetencer som leder 

i kraft af hendes manglende ledererfaring. Han er dog sikker på, at med den rette oplæring kan hun 

blive en fremragende leder, ligesom hendes far. Det kræver dog, at Anna deltager i møder med 

kunder, leverandører, medarbejdere mm, således at Anna lærer at være ejer af virksomheden, og 

kan trække på Jørgens erfaringer i en overgangsperiode. 

Til gengæld er Jørgen ikke i tvivl om, at Martin vil være en god leder. Dette især takket være hans 

stilling som produktionschef. Jørgen betragter Martin som sin anden søn og stoler derfor 100 % på 

ham. Jørgen vil meget gerne bibeholde lidt kontakt til virksomheden det første stykke tid, hvis 

overdragelsen sker til enten Anna eller Martin. Jørgen er dog ikke interesseret i et lønnet arbejde, 

men vil være til rådighed, hvis enten Anna eller Martin får brug for hans ekspertise. En tredje 

mulighed, Jørgen har tænkt på, er salg til tredjemand. Da Jørgen ikke har besluttet sig for, hvem 

virksomheden skal overdrages til, vil han gerne have klarlagt de skattemæssige og økonomiske 

konsekvenser, som et generationsskifte kan medføre for alle de involverede parter. 

 

6.3 De økonomiske forhold 

JP Vask A/S er en regnskabsklasse B virksomhed. JP Vask A/S har i årene før 2008 haft en stigende 

nettoomsætning samt et stigende resultat før skat. Der har i 2008 og 2009 været et fald i 

nettoomsætning og resultat før skat i forhold til tidligere år, grundet den økonomiske krise. I 2010 

steg nettoomsætningen, mens resultatet før skat faldt. Forventningerne til fremtiden er, at 

nettoomsætning og resultat før skat forbliver på samme niveau, muligvis med en lille stigning. 

 

Nedenfor er et uddrag af regnskabet for JP Vask A/S. Et mere detaljeret regnskab er vedlagt som 

bilag 3. De efterfølgende afsnit, som viser beregningerne til værdiansættelsen, omstruktureringen og 

generationsskiftet tager udgangspunkt i det vedlagte regnskab. 
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Resultatopgørelse       

    
  2008 2009 2010 

    
Nettoomsætning 25.712.078 25.343.720 26.380.525 

    

Resultat af primær drift 4.137.184 3.593.157 3.406.871 
    

Resultat af finansielle poster -149.196 -86.909 -56.471 

    
Årets resultat 2.978.250 2.617.659 2.500.497 

        

Balance       
  2008 2009 2010 

    
Balancesum 14.698.696 15.062.402 15.889.685 

    

Investeringer i materielle anlægsaktiver 4.709.532 4.467.204 4.569.031 
    

Egenkapital 5.379.399 5.228.254 5.421.413 

    

        
Tabel 1: Uddrag af regnskab for JP Vask A/S 

 

 

7. Værdiansættelse af JP Vask A/S 

 

Inden der foretages generationsskifte og omstrukturering af JP Vask A/S, skal virksomhedens aktier 

værdiansættes til handelsværdi, når overdragelsen sker til interesseforbundne parter. Dette skal 

sikre, at JP Vask A/S’s aktier bliver handlet til handelsværdi og dermed svarer til, hvad en 

uafhængig tredjemand vil give for aktierne. Værdiansættelse af JP Vask A/S’s aktier vil ske både 

efter 2000-cirkulærerne og 1982-cirkulæret. Årsagen til dette er, at Jørgen er lidt usikker på, hvem 

virksomheden skal overdrages til, da det både kan være til interesseforbundne parter, indenfor og 

udenfor gaveafgiftskredsen. Desuden giver det mulighed for sammenligning af værdierne i de 2 

cirkulærer efter, beregningerne er foretaget.  

 

Der startes med værdiansættelse af JP Vask A/S efter 2000-cikulærerne, hvor der sker 

værdiansættelse til handelsværdi for interesseforbudne partere udenfor gaveafgiftskredsen, fx ved 
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omstruktureringer eller til produktionschefen Martin og dernæst efter 1982-cirkulæret, hvor der sker 

værdiansættelse efter skattekursen for interesseforbudne partere indenfor gaveafgiftskredsen, til 

datteren Anna. Beregningerne er foretaget med udgangspunkt i den teoretiske del i afsnit 3 om 

værdiansættelse samt vedlagte regnskab. 

 

7.1 Værdiansættelse efter 2000-cirkulærerne 

Inden der sker værdiansættelse af JP Vask’s aktier, skal goodwill beregnes. Da der ikke findes 

nogen anerkendte branchekutyme inden for tekstiludlejning og vask, bliver goodwill beregnet på 

baggrund af TSS cirkulære 2000-10, som er vist nedenfor.   

 

Opgørelse af goodwill i henhold til TSS cirkulære 2000-10 

    
Regnskabsår 2008 2009 2010 

Regnskabsmæssigt resultat før skat 3.987.988 3.506.249 3.350.400 
 - ikke udgiftsført løn/vederlag til medarbejdende ægtefælle  -  -   -  
 - finansielle indtægter -9.445 -24.900 -26.085 
 + finansielle udgifter 158.641 111.809 82.557 
 +/- ekstraordinære poster  -  -  - 
 + afskrivninger på tilkøbt goodwill  -  -  - 

Reguleret resultat 4.137.184 3.593.157 3.406.871 

    
Vægtning 1 2 3 
Vægtet resultat 4.137.184 7.186.315 10.220.614 
Vægtet resultat i alt for de 3 år 21.544.113 
Vægtet gennemsnit for de regulerede resultater (1+2+3) = 6 3.590.685 

    
Regulering for udviklingstendens - reg. resultat 2010-2008/2 -365.157 

    
Driftsherreløn, ej for virksomheder drevet i selskabsform  - 

  3.225.529 

Forrentning af aktiver   
Samtlige aktiver 15.889.685   
 - Likvide beholdninger 1.057.855   

I alt til forrentning, 2% + 3% = 5% 14.831.830 -741.592 

  2.483.937 

    
Kapitalisering af det resterende beløb   
Kapitalafkastsats = 2% + 8% = 10%   
Levetid for goodwill = 7 år   
Kapitaliseringsfaktor = 2,70   

Beregnet goodwill 6.706.631 
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Afrundet 6.700.000 

        
Tabel 2: Værdiansættelse af goodwill - egen tilvirkning 

 

Goodwill er beregnet til kr. 6.700.000. Goodwill vil dog variere i takt med at forrentningssatsen 

variere, når kapitalafkastsatsen ændres. For JP Vask A/S betyder det, at jo højere kapitalafkast er, jo 

større bliver forrentningen af aktiverne, og desto lavere bliver den beregnede goodwill. Det 

omvendte vil gøre sig gældende, hvis kapitalafkastsatsen er lavere. 

 

Da kapitaliseringsfaktoren består af to dele, en forrentningsprocent og den forventede levetid på 

goodwill, skal der findes en kapitaliseringsfaktor for JP Vask A/S, som skal anvendes til beregning 

af goodwill. Forrentningsprocenten er kapitalafkastsatsen på 2% tillagt 8%, i alt 10%. Denne kan 

ikke ændres, medmindre kapitalafkastsatsen bliver ændret. Med andre ord er forrentningsprocenten 

fast for et år ad gangen. Til gengæld kan den forventede levetid på goodwill variere og vil derfor 

have en effekt på kapitaliseringsfaktoren. I beregningen af goodwill for JP Vask A/S er den 

forventede levetid på goodwill fastsat til 7 år. Årsagen til dette er, at tekstiludlejning og vask er en 

standardiseret serviceydelse, da der findes andre virksomheder, der kan tilbyde samme 

serviceydelse. Der er ikke tale om en unik serviceydelse indenfor denne branche. Da der ikke er 

særlige forhold hos JP Vask A/S, der taler for hverken en længere eller kortere levetid på goodwill, 

er denne derfor fastsat til 7 år. For JP Vask A/S betyder fastsættelsen af goodwill på 7 år, at den 

beregnede goodwill for JP Vask A/S er kr. 6.700.000. Havde den forventede levetid på goodwill 

været sat højere, ville den beregnede goodwill for JP Vask A/S havde været højere. Det omvendte 

gør sig gældende, hvis levetiden på goodwill var lavere, så havde JP Vask A/S haft en lavere 

beregnet goodwill.  

 

Den beregnede goodwill for JP Vask A/S på kr. 6.700.000 er vejledende og kan derfor justeres af 

SKAT, hvis de finder, at den beregnede goodwill ikke er realistisk i forhold til JP Vask A/S og 

dennes situation.  

 

Der er flere årsager til, at en sådan justering af værdiansættelse af goodwill kan forekomme, men 

for JP Vask A/S’s vedkommende kan forventninger til en fremtidig stigende indtjening, og dermed 

en stigning i de regulerede resultater, resultere i en justering af den beregnede goodwill, så JP Vask 

A/S’s goodwill får en højere værdi. Årsagen til de faldende regulerede resultater i årene 2008-2010 

skyldes den økonomiske krise, der har været. En anden årsag er, at der kan forekomme en justering 
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er, at når Jørgen har overdraget JP Vask A/S, følger han og muligvis nogle af hans kunde- og 

leverandørforbindelser ikke med. Da Jørgen har stiftet JP Vask A/S, har han med tiden oparbejdet 

en gensidig loyalitet og troværdighed overfor sine kunder og leverandører, og det er ikke sikkert, at 

alle vælger at forblive i JP Vask A/S, hvis Jørgen ikke er der mere. Dette kan muligvis have en 

betydning for levetiden på goodwill, som dermed bliver reduceret, og derefter giver et samlet fald i 

værdiansættelsen af goodwill for JP Vask A/S.  

 

Når der er sket værdiansættelse af goodwill til handelsværdi, skal denne beregnede goodwill 

efterfølgende anvendes til værdiansættelse af JP Vask A/S’s aktier. Da Jørgen stiftede JP Vask A/S 

indskød han en startkapital kr. 500.000. Fastsættelse af JP Vask A/S’s aktier bliver derfor noget 

mere besværligt, da der ikke tidligere har været en handel med disse. Værdiansættelsen af JP Vask 

A/S’s aktier skal derfor ske efter reglerne om unoterede aktier. Nedenstående tabel viser 

værdiansættelsen af de unoterede aktier i JP Vask A/S. 

 

Opgørelse af aktier i henhold til TSS cirkulære 2000-09 

    

Egenkapital pr. 31.12.2010 5.421.413 
 - forslag til udbytte 2.307.337 

  3.114.076 

    
 + goodwill, jf. TSS cirkulære 2000-10 6.706.631   

    

 - udskudt skat på goodwill, 25% -1.676.658   

  5.029.973 5.029.973 

    

I alt  8.144.049 
    

Afrundet 8.100.000 

        
Tabel 3: Værdiansættelse af aktier - egen tilvirkning 

 

Værdiansættelsen af de unoterede aktier i JP Vask A/S er opgjort til kr. 8.100.000 kr. Da JP Vask 

A/S lejer sig ind i produktionslokalerne, er der ikke taget højde for reguleringer i ejendomsværdien, 

da det ikke er JP Vask A/S, der ejer bygningen.  

 

Da værdiansættelsen af goodwill i henhold til TSS cirkulære 2000-10 skal anvendes ved 

værdiansættelse af aktier i JP Vask A/S, har goodwillens størrelse en betydning for fastsættelse af 
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aktierne i JP Vask A/S. Jo højere goodwillen er, desto højere bliver værdien af de unoterede aktier i 

JP Vask A/S. Det omvendte gør sig gældende ved en lavere goodwill, da bliver værdien af de 

unoterede aktier lavere i JP Vask A/S. Den udskudte skat på goodwill bliver også højere, når 

værdien af goodwill er højere. Og omvendt bliver den udskudte skat lavere, når værdien af goodwill 

er lavere.  

 

7.2 Værdiansættelse efter 1982-cirkulæret 

Som nævnt tidligere er Jørgens datter, Anna, interesseret i at overtage virksomheden efter sin far. 

Da der er tale om familiemæssige relationer, skal værdiansættelsen af aktierne ske efter 1982-

cirkulæret.  

 

Da JP Vask A/S lejer sig ind i produktionslokalerne, er der ikke taget højde for fast ejendom. 

Goodwill er i beregningen af aktierne sat til nul.  

Da Jørgen er hovedaktionær i JP Vask A/S, skal beregningsreglen om hovedaktionærselskaber 

anvendes. Her beregnes værdien som et gennemsnit af 1) den kapitaliserede indtjeningsevne og 2) 

den kapitaliserede indre værdi.  

 

For Jørgen og JP Vask A/S giver det en gennemsnitlig indtjeningsevne på 4.485,00. Beregningen 

vises i nedenstående tabel. 

 

Opgørelse af indtjeningsevne for JP Vask A/S 

    

  2008 2009 2010 

Aktiekapital 500.000 500.000 500.000 
    

Skattepligtig indkomst 3.065.223 2.611.043 2.478.280 

 - skattemæssigt underskud fra tidligere år  -  -  - 
 + skattefrit udbytte  -  -   - 

 - beregnet skat, 25% 766.306 652.761 619.570 

Indtjeningsevne 2.298.917 1.958.282 1.858.710 
    

Indtjeningsevne i % af aktiekapital 459,78 391,66 371,74 
    

Gennemsnitlig indtjeningsevne i % 407,73 

    
Gns. indtjeningsevne * kapitaliseringsfaktor på 11,0 4.485,00 

        
Tabel 4: Opgørelse af indtjeningsevne - egen tilvirkning 
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Efter beregningen af indtjeningsevnen for JP Vask A/S skal den indre værdi beregnes, og herefter 

kapitaliseres med SKAT’s offentliggjorte kapitaliseringsfaktor. Den kapitaliserede indre værdi er 

beregnet til 615,92. Beregningen af den indre værdi vises i nedenstående tabel. 

 

Opgørelse af indre værdi/egenkapital for JP Vask A/S 

    
Aktiekapital 500.000 

    

Regnskabsmæssig egenkapital pr. 31.12.2010 5.421.413 
    

 - regnskabsmæssig værdi af linnedbeholdning 5.460.040   

 + skattemæssig værdi af linnedbeholdning 4.960.422   
    

 - regnskabsmæssig værdi af tekniske maskiner & anlæg 2.894.361   
 + skattemæssig værdi af tekniske maskiner & anlæg 2.575.981   

    

 - regnskabsmæssig værdi af indretning af lejede lokaler 122.502   
 + skattemæssig værdi af indretning af lejede lokaler 117.602   

    

 - regnskabsmæssig værdi af andre anlæg mm. 1.640.721   
 + skattemæssig værdi af andre anlæg mm. 1.591.500   

    
 + udskudt skat 1.607.574   

 - forslag til udbytte 2.307.337   

    

Skattemæssig egenkapital pr. 31.12.2010 3.849.531 

    

Skattemæssig egenkapital (indre værdi) i % af aktiekapital 769,91 
    

Indre værdi * kapitaliseringsfaktor på 80% 615,92 

      
Tabel 5: Opgørelse af indre værdi - egen tilvirkning 

 

Når den kapitaliserede indtjeningsevne og den kapitaliserede indre værdi er beregnet for JP Vask 

A/S, skal disse faktorer anvendes for at finde skattekursen i henhold til beregningsreglen. Den 

beregnede skattekurs anvendes herefter til at værdiansætte aktierne. JP Vask A/S’s aktier er 

værdiansat til kr. 12.752.314.  Nedenstående tabel viser beregning af skattekursen samt aktiernes 

værdi.  
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Opgørelse af JP Vask A/S's aktier i henhold til beregningsregel B 

    
Indtjeningsevne kapitaliseret med 11,0 4.485,00 

Indre værdi kapitaliseret med 80% 615,92 

I alt 5.100,93 
    

Gennemsnit af indtjeningsevne og indre værdi (skattekursen) 2.550,46 

    

Aktiernes værdi (5000 stk. * skattekursen) 12.752.314 

      
Tabel 6: Opgørelse af JP Vask's aktier - egen tilvirkning 

 

Den beregnede værdi af aktierne overstiger den fulde indre værdi og der skal derfor foretages en ny 

beregning ved hjælp af den ”modificerede” regel. Beregningen sker ved, at de første 10% af 

indtjeningsevnen kapitaliseres til 11, og de resterende 90% kapitaliseres med 5,5. Er den nye 

beregnede værdi forsat større end den fulde indre værdi, anvendes den nye beregnede værdi. Hvis 

dette ikke er tilfældet, anvendes den fulde indre værdi. Forudsætningen for at anvende denne regel 

er, at indtjeningsevnen er større end 10%, og det er tilfældet hos JP Vask A/S.  

Opgørelse af ny indtjeningsevne samt skattekurs for JP Vask A/S 

    

  2008 2009 2010 

Indtjeningsevne i % af aktiekapital 459,78 391,66 371,74 

    

Gennemsnitlig indtjeningsevne i % 407,73 
    

De første 10% af indtjeningsevnen kapitaliseres med 11,0 448,50 

De resterende 90% kapitaliseres med 5,5 2.018,25 

Ny indtjeningsevne 2.466,75 

    

Opgørelse af skattekursen   
    

Ny indtjeningsevne kapitaliseret med 11,0 og 5,5 2.466,75 
Indre værdi kapitaliseret med 80% 615,92 

I alt 3.082,68 

    
Gennemsnit af indtjeningsevne og indre værdi (skattekursen) 1.541,34 

    

Aktiernes værdi (5000 stk. * skattekursen) 7.706.688 

    

Afrundet 7.700.000 

        
Tabel 7: Ny opgørelse af JP Vask's aktier - egen tilvirkning 



 

 

 

  Side 55 af 85 
 

Den nye beregnede værdi af JP Vask A/S’s aktier er herefter kr. 7.700.000.  

 

7.3 Delkonklusion 

Ved værdiansættelse af JP Vask A/S’s aktier fås 2 forskellige værdier alt efter hvilke cirkulærer, der 

anvendes, og hvem de involverede parter er. Ved brug af 2000-cirkulærerne bliver aktiernes værdi 

beregnet til kr. 8.100.000, hvorimod ved anvendelse af 1982-cirkulæret bliver aktiernes værdi 

beregnet til kr. 7.700.000. En overdragelse til Anna vil derfor medføre en lavere værdi af aktierne 

for Jørgen og JP Vask A/S, end hvis overdragelsen sker til andre end familiemedlemmer, fx ved 

omstruktureringer, da Anna hører under gaveafgiftskredsen, og derfor skal anvende1982-cirkulæret 

til værdiansættelsen. Årsagen til forskellen mellem værdierne er, at i 2000-cirkulærerne anvendes 

de regnskabsmæssige tal hvorimod i 1982-cirkulæret anvendes den skattepligtige indkomst.  

 

 

8. Omstrukturering af JP Vask A/S 

 

I forbindelse med, at Jørgen planlægger at gennemføre et generationsskifte af JP Vask A/S, kan det 

være en fordel at foretage en omstrukturering af JP Vask A/S, for at kunne opnå den optimale 

ejerstruktur. Det er ikke et krav, at der i forbindelse med generationsskifte skal ske omstrukturering, 

da visse generationsskiftemodeller sagtens kan gennemføres uden omstrukturering, men på sigt vil 

det være en fordel.  

 

Ejerstrukturen for JP Vask A/S ser således ud: 

  

 

  

 

   

 

 

  Figur 4: Ejerstruktur for JP Vask A/S- egen tilvirkning  
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Jørgen ser helst, at han ikke personligt ejer JP Vask A/S og er derfor interesseret i, at en fremtidig 

ejerstruktur involverer et holdingselskab. Holdingstrukturen giver Jørgen mulighed for at modtage 

udbytte til sit holdingselskab fra JP Vask A/S uden, at disse bliver beskattet. Dette medfører, at 

overskydende kapital fra JP Vask A/S kan føres op i holdingselskabet og dermed slanke balancen i 

JP Vask A/S. Dette medfører, at køber skal finansiere driftsaktiviteten og ikke egenkapitalen. Den 

overskydende kapital, Jørgen modtager i sit holdingselskab, kan anvendes på investeringer i andre 

aktiviteter. Den nye ejerstruktur gør det muligt for holdingselskabet at sælge aktierne i JP Vask A/S 

skattefrit. Der gælder dog, både ved modtagelse af udbytte samt aktiesalg, at holdingselskabet skal 

have en ejerandel på min. 10%.  

 

For at kunne opnå den ønskede ejerstruktur med et holdingselskab mellem Jørgen og JP Vask A/S, 

kan dette gennemføres ved hjælp af en af to mulige omstruktureringsmodeller, der har til formål at 

oprette en holdingstruktur. Disse modeller er aktieombytning eller tilførsel af aktiver, som 

efterfølgende vil blive gennemgået.  

 

8.1 Aktieombytning 

En af mulighederne, Jørgen har for at opnå en holdingstruktur, er ved aktieombytning. Som omtalt 

tidligere i afsnit 4.1 aktieombytning kan dette gennemføres enten skattepligtigt eller skattefrit.  

 

Jørgen er ikke interesseret i at skulle betale skat af en aktieombytning og vil derfor foretrække at 

aktieombytningen bliver skattefri. Ved skattefri aktieombytning kan dette ske enten med eller uden 

tilladelse. Om aktieombytningen skal ske med eller uden tilladelse, må vurderes udfra Jørgens 

ønsker samt formålet med aktieombytningen. 

 

Hvad end der vælges aktieombytning med eller uden tilladelse, bliver udfaldet det samme i de 2 

tilfælde – at der opnås en holdingstruktur. Der er fordele og ulemper i begge tilfælde. Det, der 

kunne tale for at foretage en aktieombytning uden tilladelse, er at Jørgen ikke behøver en 

forretningsmæssig begrundelse. En anden fordel er, at hvis Jørgens tidsperspektiv er langt, vil der 

sandsynligvis ikke ske afståelse af aktierne indenfor de første 3 år. Ulempen er, at der er opstillet 

nogle værnsregler, som Jørgen skal overholde, for at aktieombytningen kan ske uden tilladelse. En 

af værnsreglerne er, at aktierne ikke må afstås de første 3 år efter ombytning. For nærmere 

gennemgang af værnsreglerne henvises til afsnit 4.1.3 skattefri aktieombytning uden tilladelse. 

Overtrædelse af værnsreglerne gør aktieombytningen uden tilladelse skattepligtig. 
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Ved at foretage en skattefri aktieombytning med tilladelse slipper Jørgen for værnsreglerne, dog 

slipper han ikke for den forretningsmæssige begrundelse, som er essentiel for aktieombytning med 

tilladelse. Heri medfølger også et anmeldelseskrav, hvis der sker ændringer i de forhold, der ligger 

til grund for aktieombytningen med tilladelse. Hvis anmeldelseskravet ikke overholdes, bliver 

ombytningen skattepligtig. 

 

Jørgen ønsker at undgå værnsreglerne og vil derfor gerne gennemføre en aktieombytning med 

tilladelse fra SKAT. Det vurderes, at betingelserne for at gennemføre en aktieombytningen med 

tilladelse er opfyldte.  

 

8.1.1 Gennemførsel af aktieombytning med tilladelse 

Jørgen starter med at stifte sit holdingselskab, JP Holding A/S. Ved aktieombytningen overdrages 

aktierne i JP Vask A/S til Jørgens holdingselskab, JP Holding A/S, og til gengæld får Jørgen aktier i 

JP Holding A/S. Denne struktur betyder, at JP Holding A/S er indskudt som holdingselskab mellem 

Jørgen og JP Vask A/S. Ved denne ejerstruktur får Jørgen sine ønsker opfyldt, som er nævnt i det 

indledende til afsnit 8. Ejerstrukturen vil herefter se således ud: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       Figur 5: Ny Ejerstruktur for JP Vask A/S- egen tilvirkning            

 

Ved værdiansættelse af aktierne i JP Vask A/S anvendes 2000-cirkulærerne. Ved brug af disse 

cirkulærer blev aktierne værdiansat til kr. 8.100.000 jf. afsnit 7.1 værdiansættelse efter 2000-

cirkulærerne. For JP Vask A/S har ombytningen ingen konsekvenser hverken for virksomheden 

eller deres regnskab. Til gengæld vil åbningsbalancen for JP Holding A/S se således ud efter 

ombytningen: 
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JP Holding A/S 

JP Vask A/S 

100 % 

100 % 



 

 

 

  Side 58 af 85 
 

Balance for JP Holding A/S           

    

Aktiver Passiver   

    

Aktier i JP Vask A/S 3.114.076 Aktiekapital 500.000 
Goodwill 4.985.924 Indbetalt overkurs 7.600.000 

Aktiver i alt 8.100.000 Egenkapital i alt 8.100.000 

    
Aktiver i alt 8.100.000 Passiver i alt 8.100.000 

                  
Tabel 8: Balance for JP Holding A/S – egen tilvirkning29 

 

Da egenkapitalen i JP Vask A/S er opgjort til kr. 3.114.076 efter forslag til udbytte er fratrukket, og 

aktierne er værdiansat til kr. 8.100.000, vil dette medføre en forskel som i regnskabet opstår som 

goodwill. Indbetalt overkurs er forskellen mellem aktiekapitalen og handelsværdien af aktierne. 

 

De skattemæssige konsekvenser af aktieombytning med tilladelse 

For Jørgen betyder aktieombytningen, at han udskyder beskatning til det tidspunkt, hvor han 

endelig afstår aktierne i JP Holding A/S. Jørgen indtræder i de ombyttede aktiers anskaffelsessum 

og tidspunkt dvs. kr. 500.000. JP Holding A/S har til gengæld erhvervet aktierne i JP Vask A/S til 

handelsværdien på tidspunktet for ombytningen dvs. kr. 8.100.000. Aktierne JP Holding A/S har i 

JP Vask A/S kan ikke overdrages ved succession, da der er oprettet holdingstruktur. Det betyder, at 

aktierne i JP Vask A/S efterfølgende kun kan overdrages ved salg.  

 

8.2 Tilførsel af aktiver 

En anden mulighed, Jørgen har, for at opnå en holdingstruktur er ved tilførsel af aktiver. Som 

omtalt tidligere i afsnit 4.2 tilførsel af aktiver kan dette gennemføres enten skattepligtigt eller 

skattefrit.  

 

Jørgen vil også her være interesseret i at en skattefri tilførsel af aktiver skal gennemføres med 

tilladelse. Årsagerne til dette er de samme som omtalt i foregående afsnit 8.1 aktieombytning. Da 

der er en del lighedspunkter i tilførsel af aktiver og aktieombytning, vil tilførsel af aktiver ikke blive 

gennemgået nærmere med hensyn til Jørgens ønsker samt fordele/ulemper. Der henvises derfor til 

indledningen i afsnit 8 og afsnit 8.1 om aktieombytning.  

 

                                                             
29 Inspireret af Michael Serup, Generationsskifte – omstrukturering, 2004, s. 776  
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Det vurderes, at betingelserne for at gennemføre tilførsel af aktiver med tilladelse er opfyldte, samt 

at grenkravet er opfyldt, da det er hele driftsaktiviteten, der tilføres på nær likvide beholdninger.  

 

8.2.1 Gennemførsel af tilførsel af aktiver med tilladelse 

Vælger Jørgen i stedet for aktieombytning at foretage tilførsel af aktiver, skal en del af JP Vask A/S 

indskydes i et nystiftet selskab, JP Vask & Udlejning A/S, således at den primære driftsaktivitet fra 

JP Vask A/S tilføres JP Vask & Udlejning A/S. I JP Vask A/S forbliver likvide beholdninger 

tilbage. Denne tilførsel betyder, at JP Vask A/S bliver vederlagt med aktier i JP Vask & Udlejning 

A/S, som fremover fungerer som driftsselskab. For JP Vask A/S gælder, at virksomheden ikke 

bliver opløst, men i stedet vil fungere som holdingselskab for Jørgen. Også ved denne ejerstruktur 

får Jørgen sine ønsker opfyldt. Ejerstrukturen vil herefter se således ud: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

                     Figur 6: Ejerstruktur for JP Vask & Udlejning A/S - egen tilvirkning 

  

Da tilførslen sker fra en juridisk enhed til en anden har tilførsel af aktiver den ulempe, at det vil 

medfører nogle praktiske konsekvenser for det nystiftede selskab, JP Vask & Udlejning A/S, fx i 

form af udskiftning af brevpapir, oplysning til kunder om ændrede kontonummer mm, da JP Vask 

& Udlejning A/S har et andet CVR nummer end JP Vask A/S.  

 

Ved værdiansættelse af aktiverne i JP Vask A/S, som skal tilføres JP Vask og Udlejning A/S, 

anvendes 2000-cirkulærerne. Ved brug af disse cirkulærer bliver aktiverne værdiansat til kr. 

8.100.000 jf. afsnit 7.1 værdiansættelse efter 2000-cirkulærerne. 

 

 

Jørgen 

JP Vask A/S 

JP Vask & Udlejning A/S 

100 % 

100 % 
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Balance før og efter tilførsel af aktiver 

  JP Vask A/S JP Vask A/S JP Vask & Udlejning A/S 

   ultimo 2010  primo 2011  primo 2011 

  Regnskab Skattemæssig Regnskab Skattemæssig Regnskab Skattemæssig 

Aktiver     
  

    

Aktier i JP Vask & Udlejning 0 0 2.056.221 
 

0 0 

Goodwill 0 0 4.985.924 0 0 0 

Linnedbeholdning 5.460.040 4.960.422 
  

5.460.040 4.960.422 

Tekniske anlæg og maskiner 2.894.361 2.575.981 
  

2.894.361 2.575.981 

Indretning af lejede lokaler 122.502 117.602 
  

122.502 117.602 

Andre anlæg, driftsmateriel mm. 1.640.721 1.591.500 
  

1.640.721 1.591.500 

Debitorer 4.601.006 4.601.006 
  

4.601.006 4.601.006 

Andre tilgodehavender 74.304 74.304 
  

74.304 74.304 

Periodeafgrænsningsposter 38.896 38.896 
  

38.896 38.896 

Likvide beholdninger 1.057.855 1.057.855 1.057.855 1.057.855 0 0 

Aktiver i alt 15.889.685 15.017.566 8.100.000 1.057.855 14.831.830 13.959.711 

      
  

    

Passiver     
  

    

Egenkapital  3.114.076 3.849.531 8.100.000 1.057.855 2.056.221 2.791.676 

Udbytte 2.307.337 2.307.337 
  

2.307.337 2.307.337 

Hensættelser til udskudt skat 1.607.574 0 
  

1.607.574 0 

Selskabsskat 829.715 829.715 
  

829.715 829.715 

Kreditorer 1.365.223 1.365.223 
  

1.365.223 1.365.223 

Selskabsskat 867.527 867.527 
  

867.527 867.527 

Kreditinstitutter 3.440.058 3.440.058 
  

3.440.058 3.440.058 

Anden gæld 2.358.175 2.358.175     2.358.175 2.358.175 

Passiver i alt 15.889.685 15.017.566 8.100.000 1.057.855 14.831.830 13.959.711 

              

Tabel 9: Balance før og efter tilførsel af aktiver - egen tilvirkning
30 

 

I opstillingen er JP Vask A/S’s balance for ultimo 2010 angivet samt de skattemæssige værdier. 

Den eneste post, der forbliver i JP Vask A/S efter tilførslen, er likvide beholdninger. Da 

egenkapitalen i JP Vask A/S, ultimo 2010, er opgjort til kr. 3.114.076, og aktierne er værdiansat til 

kr. 8.100.000, vil dette medføre en forskel, som i JP Vask A/S’s regnskab for primo 2011 vil blive 

ført som goodwill på kr. 4.985.924. Tilførslen af aktiver har medført, at JP Vask & Udlejning A/S’s 

primo balance svarer til JP Vask A/S’s ultimo balance med undtagelse af likvide beholdninger. 

Årsagen til dette er, at JP Vask A/S har indskudt sin aktivitet nedad i JP Vask & Udlejning A/S, 

som dermed succedere i JP Vask A/S’s skattemæssige stilling.  

                                                             
30
Inspireret af Michael Serup, Generationsskifte – omstrukturering, 2004, s. 786-787. 
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De skattemæssige konsekvenser af tilførsel af aktiver med tilladelse 

For JP Vask A/S betyder tilførslen, at de indskudte aktiver og passiver ikke bliver beskattet, da JP 

Vask & Udlejning A/S indtræder i JP Vask A/S’s skattemæssige stilling og dermed den latente skat, 

der påhviler tilførslen. I forbindelse med tilførslen har JP Vask A/S erhvervet de modtagne aktier til 

handelsværdien, dvs. kr. 8.100.000. Da JP Vask & Udlejning A/S succederer i JP Vask A/S’s 

skattemæssige stilling betyder dette, at de overtager JP Vask A/S’s skattemæssige afskrivninger mm 

for den del, der vedrører de tilførte aktiver.  Ydermere indtræder JP Vask & Udlejning i JP Vask’s 

anskaffelsessum, anskaffelsestid og anskaffelseshensigt. 

 

8.3 Delkonklusion 

Begge de gennemgåede modeller har samme formål, at opnå en ejerstruktur som opfylder Jørgens 

ønsker. Dog er aktieombytning at foretrække frem for tilførsel af aktiver. Årsagen til dette er, at 

aktieombytningen ikke påvirker JP Vask A/S’s regnskab men kun JP Holding A/S’s 

åbningsbalance. Modellen er derfor administrativ nem at anvende, samt at driftsselskabet 

bibeholder sit CVR nummer. Ved tilførsel af aktiver bibeholdes CVR nummeret ikke, hvilket 

betyder, at der opstår praktiske konsekvenser, såsom udskiftning af brevpapir, ændring af kontrakter 

mm.  

 

9. Generationsskifte af JP Vask A/S 

 

Jørgen kan foretage generationsskifte af sin virksomhed ved brug af en af de 3 beskrevne modeller i 

afsnit 5 generationsskiftemodeller. Nogle af modellerne kan anvendes uden, at en omstrukturering 

er sket, hvorimod andre modeller kræver, at der er stiftet et holdingselskab, hvorfor det forudsættes 

at sådan et er stiftet, og at betingelserne for at afstå aktierne skattefrit er opfyldt. For gennemgang af 

betingelserne henvises til afsnit 5.2.1 konsekvenser for overdrageren. Ved overdragelsen af 

virksomheden ser Jørgen gerne, at hans skattebetaling er lav. Han er dog villig til at gå på 

kompromis i forhold til, at virksomheden skal bevares og videreføres, og især ved overdragelse til 

enten Anna eller Martin.  

 

9.1 Salg af aktier 

Afståelse af aktier er en simpel måde for Jørgen at få solgt aktierne på. Afståelsen vil udløse 

beskatning hos Jørgen af den avance, der opstår. Salget af aktierne er ikke personbegrænset, hvilket 
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betyder, at Jørgen kan sælge aktierne til Anna, Martin eller tredjemand. Størrelsen af 

skattebetalingen afhænger af, størrelsen af aktiesalget. Jørgen har mulighed for at sælge aktierne 

personligt eller via sit holdingselskab jf. afsnit 5.1 salg af aktier. 

 

Tredjemands betaling for aktierne er sat til kr. 8.500.000, som svarer til den pris, Jørgen og 

tredjemand har forhandlet sig frem til. Da Jørgen har erhvervet aktierne i 1985 og er hovedaktionær, 

opnår han et ejertidsnedslag i henhold til ABL § 47, stk. 3, 1. og 2. pkt. Ejertidsnedslaget udgør 

14% fra årene 1985-1998. Nedenstående tabel viser Jørgens skattebetaling samt parternes pris for 

aktierne. 

 

Skatteberegning for Jørgen       

    

  Anna Martin Tredjemand 

Avanceopgørelse   

Aktiernes værdi 7.700.000 8.100.000 8.500.000 

 - Anskaffelsessum for aktierne i 1985 500.000 500.000 500.000 

Avance før ejertidsnedslag 7.200.000 7.600.000 8.000.000 

 - Ejertidsnedslag, 14% 1.008.000 1.064.000 1.120.000 

Avance til beskatning 6.192.000 6.536.000 6.880.000 

    

Skatteopgørelse   

    
0 - 48.300 kr. til 28% 13.524 13.524 13.524 

> 48.300 kr. til 42% 2.580.354 2.724.834 2.869.314 

Skat 2.593.878 2.738.358 2.882.838 

    

Avance efter beskatning 3.598.122 3.797.642 3.997.162 

        
Tabel 10: Skatteberegning for Jørgen - egen tilvirkning 

 

 

 

De skattemæssige konsekvenser ved salg af aktier 

Jørgens skattebetaling afhænger af prisen på aktierne. Jo højere prisen for aktierne er, jo større 

bliver skattebetalingen. Forskellen i skattebetalingen ligger i, at prisen på aktierne enten er beregnet 

vha. cirkulærer eller ved forhandling. For virksomheden JP Vask A/S er der ingen konsekvenser, da 

salget kun sker mellem Jørgen og køber. For køber stiller dette et højt krav til finansiering, da køber 
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typisk ikke ligger inde med så høj en kapital. Da der ikke sker succession ved salg af aktier, 

overtager køber ingen udskudt skat.  

Salg gennem holdingselskab 

En alternativ måde for Jørgen at afstå aktierne på er, at afståelsen sker gennem hans holdingselskab. 

Dette stiller krav til, at Jørgen inden salget har stiftet et holdingselskab gennem en omstrukturering. 

Det forudsættes derfor, at holdingselskabet er stiftet ved aktieombytning med tilladelse, og at 

aktierne afstås efter 3 år, samt at ejerandelen er minimum 10%. Årsagen til dette er, at SKAT vil 

stille som krav, at aktierne ikke må afstås de første 3 år efter ombytningen. Ved afståelse af aktier 

før 3 år, skal dette anmeldes hos SKAT som ændrede vilkår. Finder SKAT, at afståelsen er et led i 

skatteundgåelse, vil ombytningen blive skattepligtig.  

For Jørgen betyder et aktiesalg via hans holdingselskab, at aktiesalget ikke bliver skattepligtigt og 

avancen modtages i holdingselskabet JP Holding A/S. Jørgen kan herefter udlodde udbytte til sig 

selv, som vil blive beskattet med 28%/42%.   

 

Ved afståelse af aktierne gennem holdingselskabet skal en ny værdi beregnes eller forhandles, da 

værdien af aktierne vil være ændrede i forhold til de beregnede værdier i tabel 10. Årsagen til den 

ændrede værdi er, at Jørgen har ført overskydende likviditet op til JP Holding A/S og derfor vil 

egenkapitalen i JP Vask A/S være lavere.  

 

9.2 Salg af aktier til holdingselskab 

Såfremt parterne er blevet enige om at der skal ske et aktiesalg, kan det være en fordel for køber at 

overveje om købet af aktierne skal ske gennem et holdingselskab. Årsagen til dette er, at 

finansieringen lettes, da det bliver holdingselskabet, der skal fremskaffe kapitalen og ikke køber 

personligt jf. afsnit 5.2 salg af aktier til holdingselskab. 

 

Da Jørgen sælger aktierne til et holdingselskab, skal værdiansættelsen ske enten efter 2000-

cirkulærerne eller ved forhandling. Anna og Jørgen vil derfor ikke kunne anvende 1982-cirkulæret, 

da overdragelsen sker til et holdingselskab og ikke til Anna personligt. Det vil i Annas tilfælde 

betyde, at salgssummen bliver højere. Aktiernes værdi fastsættes til kr. 8.100.000, som er beregnet 

på baggrund af 2000-cirkulærerne. For tredjemands vedkommende fastholdes prisen på kr. 

8.500.000. Nedenstående tabel viser balancen for køber både før og efter aktiesalget. 
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Balance for købers holdingselskab     

  For Anna og Martin For Tredjemand 

  Før aktiekøb Efter aktiekøb Før aktiekøb Efter aktiekøb 

Aktiver     

Aktier i JP Vask A/S 0 8.100.000 0 8.500.000 
Likvid beholdning 80.000 0 80.000 0 

Aktiver i alt 80.000 8.100.000 80.000 8.500.000 

      
Passiver     

Anpartskapital 80.000 80.000 80.000 80.000 

Gældsforpligtelse 0 8.020.000 0 8.420.000 

Passiver i alt 80.000 8.100.000 80.000 8.500.000 

          
Tabel 11: Balance for købers holdingselskab - egen tilvirkning 

 

Det optimale ville være, at Jørgen afstår aktierne gennem sit holdingselskab til købers 

holdingselskab. Dermed opnår Jørgen også fordele ved salget. I dette tilfælde skal der fastsættes en 

ny værdi af aktierne, da Jørgen har ført overskydende likviditet til sit holdingselskab, som mindsker 

egenkapitalen og dermed aktiernes værdi. Dette er også en fordel for køber, da prisen bliver lavere.  

 

Konsekvenser ved salg af aktier til holdingselskab 

For Jørgen betyder aktiesalget til købers holdingselskab, at han enten bliver skattepligtig eller 

skattefri af salget. Hvad, der bestemmer hans skattebyrde, kommer an på, om han afstår aktierne 

personligt eller gennem sit holdingselskab. Skattebyrden for personlig afståelse er beregnet i tabel 

10. Afstås aktierne gennem holdingselskabet, er der ingen skattebyrde.  

 

For køber betyder dette, at der skal indskydes en startkapital på kr. 80.000 ved stiftelse af et 

holdingselskab. Herefter lader man holdingselskabet finansiere købet af aktierne. Køber skal typisk 

i forbindelse med holdingselskabets finansiering stille personlig kaution, som ikke er 

hensigtsmæssig for køber, da købssummen er kr. 8.100.000 eller kr. 8.500.000 for hhv. Anna og  

Martin eller tredjemand. Desuden skal resultatet i JP Vask A/S være af en vis størrelse, således at 

det modtage udbytte kan finansiere lånet.  

 

9.3 Overdragelse af aktier med succession 

Ved overdragelse af aktier kan der kun ske succession mellem fysiske personer. Overdragelsen skal 

derfor ske inden en omstrukturering er foretaget. Udgangspunktet for overdragelsen er skitseret i 

afsnit 8 omstrukturering af JP Vask A/S, hvor Jørgen ejer JP Vask A/S 100%.  
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Jørgen har mulighed for at overdrage aktierne efter successionsreglerne til Anna eller Martin. En 

overdragelse kan ikke ske til tredjemand, da tredjemand ikke er omfattet af den personkreds, der 

kan anvende successionsreglerne. Overdragelse betyder, at Jørgen undgår beskatning, mens Anna 

eller Martin indtræder i Jørgens skattemæssige stilling og dermed overtager den latente 

skatteforpligtelse, der påhviler aktierne. 

 

9.3.1 Overdragelse af aktier med succession til Anna 

Da Jørgen og Anna er interesseforbundne parter indenfor gaveafgiftskredsen jf. BAL § 22, skal 

aktierne værdiansættes efter 1982-cirkulæret. Værdien af aktierne er efter dette cirkulære beregnet 

til kr. 7.700.000. Beregningen er vist i afsnit 7.2 værdiansættelsen efter 1982-cirkulæret. 

 

Overdragelse af aktier med succession uden gave 

Sker overdragelsen med succession uden gave, skal Anna betale det fulde vederlag kontant til 

Jørgen. Da Jørgen har erhvervet aktierne i 1985 og er hovedaktionær, opnår han et ejertidsnedslag i 

henhold til ABL § 47, stk. 3, 1. og 2. pkt. Ejertidsnedslaget udgør 14% fra årene 1985-1998. 

Avanceopgørelsen for Jørgen er vist i nedenstående beregning. 

 

Avanceopgørelse for Jørgen   

    

Avanceberegning   
Aktiernes værdi i henhold til 1982-cirkulæret 7.700.000 

 - Anskaffelsessum for aktierne i 1985 500.000 

Avance før ejertidsnedslag 7.200.000 
 - Ejertidsnedslag, 14% 1.008.000 

Avance 6.192.000 

    
Tabel 12: Avanceopgørelse for Jørgen - egen tilvirkning 

 

De skattemæssige konsekvenser af aktieoverdragelse med succession uden gave 

Jørgen modtager et vederlag på kr. 7.700.000. Fratrækkes anskaffelsessummen på kr. 500.000 som 

aktierne er købt for samt ejertidsnedslaget, opnår Jørgen en skattefri avance på kr. 6.192.000.  Anna 

skal til gengæld betale kr. 7.700.000 til sin far. Da Anna indtræder i Jørgens anskaffelsessum, 

betyder dette, at selvom købet er sket til kr. 7.700.000, vil anskaffelsessummen for Anna være kr. 

500.000 ved et senere salg af aktierne. Desuden overtager Anna den latente skatteforpligtelse, der 

følger med aktiekøbet. Når Anna endeligt afstår aktierne ved et salg, sker der beskatningen af den 

latente skatteforpligtelse. 
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Hverken Jørgen eller Anna er interesseret i denne disposition, da Jørgen gerne ser, at virksomheden 

bliver videreført, og dette kan blive problematisk i forhold til Annas mulighed for at fremskaffe 

kapital.  

 

Overdragelse af aktier med succession med gave 

Et alternativ til ovenstående er, at overdragelsen i stedet sker med gave til Anna. Der er mulighed 

for, at overdragelsen kan ske med hel eller delvis gave. En overdragelse af aktier med succession og 

gave vil mindske Annas kapitalbehov og dermed finansieringsbehov, men også mindske Jørgens 

betaling for aktierne. Det er ikke realistisk, at Jørgen yder fuld gave til Anna, da sønnen Michael 

ikke skal stilles økonomisk dårligere. Jørgen vil derfor gerne give en gave til Anna svarende til 40% 

af aktiernes værdi. Ved overdragelsen skal der beregnes en passivpost, da der er ydet en gave. 

Passivposten skal optages til udligning af den fremtidige udskudte skat, som følger med aktiekøbet. 

Efterfølgende tabel viser, hvordan avanceopgørelsen vil se ud for Jørgen samt kapitalbehovet for 

Anna. 

Avanceopgørelse og kapitalbehov   

    

Avanceberegning   
Aktiernes værdi i henhold til 1982-cirkulæret 7.700.000 

 - Anskaffelsessum for aktierne i 1985 500.000 

Avance før ejertidsnedslag 7.200.000 
 - Ejertidsnedslag, 14% 1.008.000 

Avance 6.192.000 

    

Passivpost, 22% 1.362.240 

    

Gaveafgift   
Gave til Anna (40% af aktiernes værdi) 3.080.000 

 - Passivpost 1.362.240 

 - Bundfradrag (2011) 58.700 

Gaveafgiftsgrundlag 1.659.060 

    

Gaveafgift, 15% 248.859 

    

Aktiernes værdi 7.700.000 
 - Gave fra Jørgen 3.080.000 

 + Gaveafgift 248.859 

Kapitalbehov for Anna 4.868.859 

    
Tabel 13: Avanceopgørelse og kapitalbehov - egen tilvirkning 
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De skattemæssige konsekvenser af aktieoverdragelse med succession med gave 

For Jørgen betyder gaven, at hans salgspris bliver reduceret med gavens værdi, dvs. hans salgspris 

bliver reduceret med kr. 3.080.000 og bliver dermed kr. 4.620.000, som svarer til de 60 %, som han 

ikke yder i gave. Jørgen bliver ikke beskattet af aktiesalget, da Anna indtræder i hans skattemæssige 

stilling. For Anna betyder gaven, at hendes kapitalbehov går fra kr. 7.700.000 uden gave til kr. 

4.868.859 med gave. For at gøre kapitalbehovet en anelse mindre kan Jørgen betale gaveafgiften, 

uden at dette, vil påføre ny gaveafgiftsberegning jf. BAL § 24, stk. 5.  

Da der i forbindelse med overdragelsen er ydet en gave til Anna svarende til kr. 3.080.000, må det 

forventes at, sønnen, Michael modtager en tilsvarende gave. Muligvis ikke i samme størrelsesorden, 

da Michael ikke overtager en latent skatteforpligtelse ligesom Anna. Modtager Michael en 

tilsvarende gave fra Jørgen, skal Michael betale en gaveafgift på samme vilkår som Anna, dvs. 15% 

af gavebeløbet som overstiger  kr. 58.700. Yder Jørgen en gave til Michael i nogenlunde samme 

størrelsesorden som Anna, kan gaven gives fra salgssummen. Dette vil mindske Jørgens salgssum 

yderligere, og dermed vil det resterende beløb til Jørgen blive mindre.  

 

9.3.2 Overdragelse af aktier med succession til Martin 

Ved værdiansættelse af aktierne mellem Jørgen og Martin kan 1982-cirkulæret ikke finde 

anvendelse, da Martin ikke er omfattet af gaveafgiftskredsen. Jørgen og Martin har sat prisen på 

aktierne til kr. 8.100.000, som svarer til den pris der, er beregnet efter 2000-cirkulærerne. 

 

Overdragelse af aktier med succession uden gave 

Ligesom Anna skal Martin betale det fulde vederlag kontant til Jørgen, når overdragelsen med 

succession sker uden gave. Jørgen opnår ligeledes et ejertidsnedslag, da aktierne er erhvervet i 

1985. Avanceopgørelsen for Jørgen er vist i beregningen på næste side. 

 

Avanceopgørelse for Jørgen   

    
Avanceberegning   

Aktiernes værdi i henhold til aftale 8.100.000 

 - Anskaffelsessum for aktierne i 1985 500.000 

Avance før ejertidsnedslag 7.600.000 

 - Ejertidsnedslag, 14% 1.064.000 

Avance 6.536.000 

    
Tabel 14: Avanceopgørelse for Jørgen - egen tilvirkning 
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De skattemæssige konsekvenser af aktieoverdragelse med succession uden gave 

De skattemæssige konsekvenser for Jørgen og Martin er de sammen som ved Jørgen og Anna, og 

vil derfor kun ganske kort blive berørt. Jørgen modtager kr. 8.100.000 for aktierne af Martin. 

Desuden opnår Jørgen en skattefri avance på kr. 6.536.000. Martin indtræder i Jørgens 

skattemæssige stilling i forhold til anskaffelsessum, hvilket betyder, at anskaffelsessummen på 

aktierne ved et senere salg er kr. 500.000, selvom prisen lyder på kr. 8.100.000. Den latente 

skatteforpligtelse følger aktierne og er derfor overtaget af Martin. Da dette kræver en høj 

kapitalfremskaffelse, vil denne mulighed ikke være til gavn for hverken Jørgen eller Martin. Der 

kigges derfor på andre alternativer. 

 

Overdragelse af aktier med succession med gave 

Martin har ikke mulighed for at finansiere betalingen, og Jørgen ser gerne, at virksomheden bliver 

videreført og vil derfor gerne bidrage i form af en gave til Martin. Det skal bemærkes, at en gave 

ydet til Martin af Jørgen skal indgå i Martins indkomstbeskatning, da Martin ikke er omfattet af 

gaveafgiftskredsen jf. BAL § 22. Der er også her, som i Annas tilfælde, mulighed for at 

overdragelsen kan ske med hel eller delvis gave. Det er dog urealistisk, at Jørgen vil yde en gave til 

Martin i sammen størrelsesorden som Anna. Denne gave vil reducere Martins kapitalbehov og 

dermed finansieringsbehov. Da der er ydet en gave, der skal indkomstbeskattes, nedsættes gavens 

værdi svarende til en passivpost til udligning af den fremtidige udskudte skat, som følger med 

aktiekøbet jf. afsnit 5.3.6 beregning af passivpost ved gave. Jørgen yder en gave til Martin svarende 

til passivposten, som dermed fjerner Martins indkomstbeskatning. Efterfølgende tabel viser Martins 

kapitalbehov.  

Avanceopgørelse og kapitalbehov   

    

Avanceberegning   
Aktiernes værdi i henhold til aftale 8.100.000 

 - Anskaffelsessum for aktierne i 1985 500.000 

Avance før ejertidsnedslag 7.600.000 
 - Ejertidsnedslag, 14% 1.064.000 

Avance 6.536.000 

    

Passivpost, 22% 1.437.920 

    
Gaveberegning   

Gave til Martin, svarende til passivposten 1.437.920 

 - Passivpost 1.437.920 

Ydet gave 0 
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Aktiernes værdi 8.100.000 

 - Gave fra Jørgen 1.437.920 

Kapitalbehov for Martin 6.662.080 

    
Tabel 15: Avanceopgørelse og kapitalbehov - egen tilvirkning 

 

De skattemæssige konsekvenser af aktieoverdragelse med succession med gave 

De skattemæssige konsekvenser vil ligeledes være de samme, som når Anna modtager aktierne med 

gave og vil derfor kort blive gennemgået. For Jørgen betyder gaven, at hans salgspris bliver 

reduceret med gavens værdi, dvs. hans salgspris bliver reduceret med kr. 1.437.920 og bliver 

dermed kr. 6.662.080.  For Martin betyder gaven, at hans kapitalbehov går fra kr. 8.100.000 uden 

gave til kr. 6.662.080 med gave. Er gaven større end passivposten, skal den ydede gave samtidig 

indgår i Martins indkomstbeskatning. For at undgå indkomstbeskatning af den ydede gave er der et 

alternativ til Martins gavemodtagelse, som går på at den udskudte skat modregnes i købsprisen. 

 

Modregning af den udskudte skat i købsprisen 

Den udskudte skat skal enten fragå fuldt eller delvist i købesummen. Hvor meget, købsprisen bliver 

nedsat med kommer an på, hvad Martin og Jørgen kommer frem til gennem forhandlinger. Det er 

dog ikke muligt for Martin både at modtage en gave samt fratrække den udskudte skat. Det er enten 

eller31.  

 

Martin vil være indifferent over hvilken af de ovenstående 2 måder, han vil anvende for at få 

reduceret hans købspris, hvis gaven og den udskudte skat svarer til passivposten. I begge tilfælde vil 

kapitalbehovet for Martin være på kr. 6.662.080, og der vil ikke være nogen gave, som skal 

indkomstbeskattes. Til gengæld bliver gaven større end passivposten og gavebeløbet svarer til den 

udskudte skat, vil kapitalbehovet igen være det sammen, men den ydede gave skal 

indkomstbeskattes hos Martin. Dette betyder, at det vil være mest fordelagtigt for Martin at aftale at 

den udskudte skat fragår i købsprisen frem for at modtage en gave, som skal indkomstbeskattes. Det 

er derfor aftalt mellem Jørgen og Martin, at den udskudte skat fragår helt i købesummen, hvilket 

betyder, at Martin får et nyt finansieringsbehov som vist nedenfor. 

 

                                                             
31
Søren Halling-Overgaard & Birgitte Sølvkær Olesen, Generationsskifte og omstrukturering, Jurist- & Økonomforbundets Forlag, 3. 

udgave 2010, s. 102-105. 
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Aktiernes værdi i henhold til aftale 8.100.000 

 - Udskudt skat 2.738.358 

Nyt kapitalbehov for Martin 5.361.642 

    
 

De skattemæssige konsekvenser ved modregning af den udskudte skat i købsprisen 

For Martin medfører dette, at købsprisen bliver mindre svarende til den udskudte skat og letter 

derfor kapitalbehovet. Desuden indtræder Martin i Jørgens skattemæssige stilling og overtager 

derfor den skatteforpligtelse, der påhviler aktierne. For Jørgen betyder dette, at aktieafståelsen ikke 

bliver skattepligtig.  

 

Overordnet set kræver disse modeller, at både Martin og Anna har kapital til rådighed for at kunne 

finansiere aktiekøbet. Købsprisen bliver dog mindre ved overdragelse med gave, men gaven skal 

være af betydelig størrelse, før det er en fordel for Martin og Anna. Modellerne er mest fordelagtige 

for Jørgen, da han ikke skal betale skat. Til gengæld bliver hans salgspris mindre ved overdragelse 

af gave.  

 

9.4 Delkonklusion 

De gennemgåede modeller er et udpluk af hvilke modeller, der kan anvendes i forbindelse med et 

generationsskifte af JP Vask A/S. Hver model har hver deres skattemæssige konsekvenser for de 

involverede parter. Det er derfor op til Jørgen og de involverede parter i fællesskab at finde en 

optimal løsning, hvor parternes behov bliver tilgodeset så godt som overhovedet muligt. Dette kan 

medføre, at nogle af parterne må give sig lidt mere end andre.  

 

Ved gennemgang af modellerne ses det, at nogle af modellerne helt letter skattebyrden for Jørgen, 

mens andre modeller pålægger Jørgen en skattebyrde. For køberne kræver nogle af modellerne, at 

deres kapitalbeholdning skal være stor for at kunne betale købsprisen, alternativt skal den 

finansieres. Derimod er der mulighed for, at køber, via sit holdingselskab, kan lade holdingselskabet 

finansiere købet. I sidste ende skal den model, der vælges være den, begge parter kan stå inde for, 

og som også er optimal for parterne.  

 

Afslutningsvis kan det nævnes, at overdragelse af aktier med succession med fordel kan anvendes, 

hvis der indgår et betydeligt gaveelement ved overdragelsen. Desuden kan salg af aktier til 

holdingselskab også anvendes, da det giver køber nogle fordele.  
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10. Løsningsforslag 

 

Et generationsskifte kræver, at både sælger og køber er enige om, hvordan processen skal forløbe, 

samt at det udføres på en måde, der er fordelagtigt for begge parter. Det kan dog være vanskeligt at 

opfylde alle parters ønsker på en gang. Begge parter ønsker, at de skattemæssige konsekvenser er 

lavest mulige, og det kan ende med at en part må give sig frem for den anden. 

 

Det forrige afsnit gennemgik nogle af de modeller, der er relevante for Jørgen og de involverede 

parter omkring generationsskifte. På baggrund af denne gennemgang vil mulige alternativer til 

generationsskiftet blive fremlagt.  

 

Gennemgangen viste, at den nemmeste model, der kan anvendes, er skattepligt salg af aktier. 

Derudover kan et generationsskifte med denne model foretages forholdsvist hurtigt, da det ikke 

kræver lang planlægningstid at anvende modellen. Der skal opgøres en avance for Jørgen, som han 

derefter bliver beskattet af. Modellen viste, at kapitalbehovet for Anna, Martin og tredjemand var 

højt. Jørgens skattebetaling blev højere, jo højere prisen blev. Da kapitalbehovet og skattebetalingen 

ikke lever op til parternes ønsker, er denne model ikke relevant for hverken Jørgen eller de 

involverede parter. Det samme gælder for overdragelse af aktier med succession uden gave. Her 

gælder ligeledes, at kapitalbehovet er højt samt at Anna og Martin indtræder i den latente 

skatteforpligtelse. Fordelen ved denne model er, at Jørgen undgår beskatning ved overdragelsen. 

 

Til gengæld var overdragelse af aktier med succession med gave/udskudt skat en mulighed for de 

involverede parter. Ved at anvende denne model, ydede Jørgen en gave til Anna og til Martin blev 

det aftalt, at hele den latente skatteforpligtelse skulle fragå i købesummen. Dette resulterede i, at 

købesummen blev mindre i forhold til skattepligt salg samt overdragelse uden gave, og 

kapitalbehovet blev dermed også reduceret. Desuden indtræder både Anna og Martin i Jørgens 

skattemæssige stilling, hvilket betyder, at de overtager den latente skat. For Jørgen betyder dette, at 

overdragelsen af aktierne bliver skattefrie samt at hans salgssum bliver reduceret svarende til den 

gave, han har ydet til Anna og den udskudte skat, der fragår hos Martin.  

 

Jørgen kan også foretage et skattepligtigt salg af aktier til Anna, Martin eller tredjemands 

holdingselskab. Ved denne model skal Jørgen betale skat af salget. Køberne skal ikke betale skat. 

Til gengæld lader køberne holdingselskabet betale aktierne ved låneoptagelse. Dette er mindre 

attraktivt for Anna og Martin, da de typisk skal stille personlig hæftelse for lånet. Det samme 
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gælder for Jørgen, da han skal betale skat af salget. For tredjemand vil dette heller ikke være 

attraktivt, da salget kan ske fra Jørgens holdingselskab og dermed til en lavere værdi. Dette vil 

efterfølgende blive gennemgået. 

 

De ovenstående modeller kan gennemføres uden, at der forinden skal foretages en omstrukturering. 

Den næste model kræver, at Jørgen har stiftet et holdingselskab, som opfylder de betingelser, der 

skal til for at kunne foretage et skattefrit aktiesalg. Jørgen har mulighed for gennem sit 

holdingselskab at foretage skattefri aktiesalg til enten Anna, Martin eller tredjemand. For Anna, 

Martin og tredjemand gælder også, at der ikke skal betales skat. Der skal beregnes en ny værdi for 

aktierne, som herefter er salgssummen. Værdien af aktierne vurderes til at være lavere end de 

værdier, der kendes, da Jørgen har haft mulighed for at føre overskydende likviditet fra 

driftsselskabet til sit holdingselskab. Denne værdi skal fuldt ud betales til Jørgen af parterne og 

kræver derfor et kapitalbehov for Anna og Martin. En eventuel tredjemand kan godt tænkes at 

kunne fremskaffe sådan en kapital.  

 

Jørgen kan også vælge at sælge aktierne i sit holdingselskab til parternes holdingselskab. Også i 

dette tilfælde skal ingen af parterne, hverken Jørgen, Anna, Martin eller tredjemand betale skat. 

Ligeledes skal der beregnes eller forhandles en ny værdi af aktierne. I dette tilfælde lader Anna, 

Martin og tredjemand holdingselskabet købe aktierne ved låneoptagelse. Typisk kræver det 

personlig kaution, hvorfor det for Anna og Martin ikke har den store forskel i forhold til at købe 

dem personligt. For en eventuel tredjemand kan det tænkes, at fremskaffelse af kapital ikke er noget 

problem. 

 

11. Konklusion 

 

I denne opgave har jeg beskæftiget mig med generationsskifte og omstrukturering, både på det 

teoretiske og praktiske niveau. Inden et egentligt generationsskifte kan foretages, er der nogle 

forhold, der skal overvejes. Disse overvejelser kan deles op i bløde og hårde værdier. Der er 

primært fokuseret på de hårde værdier i opgaven, herunder de skattemæssige konsekvenser.    

 

En af de hårde værdier er værdiansættelse, og ved fastlæggelsen af virksomhedens aktier skelnes 

der mellem interesseforbundne parter og ikke-interesseforbundne parter. For ikke-

interesseforbundne parter, en tredjemand, sker værdiansættelsen ved prisforhandlingen For 
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interesseforbundne parter er værdiansættelsen noget mere besværlig og hertil anvendes 2 forskellige 

cirkulærer. For interesseforbundne parter indenfor gaveafgiftskredsen fx Anna, anvendes 1982-

cirkulæret til værdiansættelse af aktierne. For interesseforbundne parter udenfor gaveafgiftskredsen 

fx ved omstrukturering eller Martin, anvendes 2000-cirkulærerne. Da 1982-cirkulæret tager 

udgangspunkt i de skattemæssige værdier, vil værdiansættelsen til Anna være lavere end til Martin, 

da værdiansættelsen af aktier efter 2000-cirkulærerne tager udgangspunkt i de regnskabsmæssige 

resultater.  

 

I forbindelse med klargøring af virksomheden til et generationsskifte blev der gennemgået 2 

omstruktureringsmodeller, aktieombytning og tilførsel af aktiver, som begge opretter en 

holdingstruktur. Den fordelagtige model for Jørgen er aktieombytning. Årsagen til dette er, at 

modellen er administrativ nem og virksomheden bibeholder sit CVR nummer. Ved tilførsel af 

aktiver bibeholder virksomheden ikke sit CVR nummer, som dermed ville give en del praktiske 

konsekvenser for virksomheden.  

 

Der findes en række generationsskiftemodeller, som kan anvendes og som hver især har deres 

skattemæssige konsekvenser for de involverede parter. Der blev gennemgået 3 

generationsskiftemodeller, som er salg af aktier, både personligt og via selskab, salg af aktier til 

købers holdingselskab og overdragelse af aktier med succession. Ved personligt salg af aktier bliver 

Jørgen beskattet af den avance, der opstår. Til gengæld vælger Jørgen inden generationsskiftet at 

foretage en omstrukturering, således at holdingselskabet ejer aktierne, kan aktierne sælges skattefrit 

til køber, når visse betingelser er opfyldt. Køberne betaler den pris der vha. cirkulærerne er beregnet 

til eller forhandlet til. Det betyder, at kapitalbehovet for køberne bliver høje, men til gengæld er der 

ingen skattemæssige konsekvenser. Køberne kan også vælge at stifte et holdingselskab, og lade 

holdingselskabet købe aktierne af Jørgen eller Jørgens holdingselskab. For køberne betyder dette, at 

der indskydes en startkapital svarende til minimum kr. 80.000 og at holdingselskabet optager et lån 

i banken. Også i dette tilfælde er der ingen skattemæssige konsekvenser for køberne.  

En sidste mulighed er, at Jørgen overdrager sine aktier med succession til enten Anna eller Martin. 

Ved overdragelse af aktier med succession betyder det at Jørgen ikke bliver beskattet af den avance, 

der opstår. Til gengæld overtager Anna eller Martin den udskudte skat, der påhviler aktierne. 

Overdragelsen kan ske med og uden gaveelement, hvilket betyder at der ved overdragelse af aktier 

uden gaveelement stilles højere kapitalkrav til Anna og Martin. Derimod bliver kapitalkravet lavere, 

når Jørgen yder en gave i forbindelse med overdragelsen. 
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13. Bilag  

 

Bilag 1 

Eksempler på levetidens betydning for kapitaliseringsfaktoren ved en rente på 10, 11, 12 og 13 
pct.: 

Kilde: Den juridiske vejledning 2012-1 C.C.6.4.1.2 Værdiansættelse af goodwill 

 

Kapitaliseringsfaktor (r = 10 pct.) (r = 11 pct.) (r = 12 pct.) (r = 13 pct.) 

Levetid (år)     

1 0,45 0,45  0,45 0,44 

2 0,89 0,88  0,87 0,86 

3 1,30 1,28  1,26 1,25 

4 1,68 1,65  1,63 1,60 

5 2,04 2,00  1,96 1,93 

6 2,38 2,33  2,28 2,23 

7 2,70 2,63  2,57 2,52 

8 3,00 2,92  2,85 2,78 

9 3,28 3,19  3,10 3,02 

10 3,55 3,44  3,34 3,25 

11 3,80 3,68  3,57 3,46  

12 4,04 3,90  3,77 3,65  

13 4,26 4,11  3,97 3,83  

14 4,47 4,31  4,15 4,00  

15 4,68 4,49  4,32 4.16  

I TSS-cirkulære 2000-10 var de anførte kapitaliseringsfaktorer afrundet til hele tal. Afhængigt af, 

om der rundes op eller ned, kan en sådan afrunding imidlertid føre til, at beskatningsgrundlaget for 

goodwill bliver højere eller lavere. Der bør derfor ikke ske afrunding af den beregnede 

kapitaliseringsfaktor, medmindre SKAT og virksomhed kan nå til enighed om dette. 
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Bilag 2 

 

Justering af gældende kapitaliseringsfaktorer for unoterede aktier og anparter 

 

Kilde: http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=1921973 (SKAT’s hjemmeside) 

 

Dokumentets dato 20 dec 2010 

Dato for 
offentliggørelse 

20 dec 2010 13:32 

SKM-nummer SKM2010.849.SKAT 

Myndighed Skatteministeriet 

Sagsnummer 2010-390-0032 

Dokumenttype SKAT-meddelelse 

Overordnede emner Skat 
Emneord Kapitaliseringsfaktorer, unoterede aktier, værdiansættelse, boafgift, 

gaveafgift 

Resumé Skatteministeriet har beregnet følgende nye kapitaliseringsfaktorer for 

unoterede aktier og anparter. De nye kapitaliseringsfaktorer har virkning fra 

den 1. januar 2011. 

Reference(r) Cirkulære nr. 185 af 17. november 1982 om værdiansættelse af aktiver og 

passiver i dødsboer mv. og ved gaveafgiftsberegning jf. TS-cirkulære nr. 

2000-09. 

Henvisning Ligningsvejledningen 2010-2 afsnit A.B.7.2. 

Henvisning Ligningsvejledningen 2010-2 afsnit S.F.2.3.3. 

 

Skatteministeriet har beregnet følgende kapitaliseringsfaktorer for unoterede aktier og anparter:  

Indtjeningsevne: 11,0 

Modificerede regel: 5,5 

Udbytte: 78,0 

Indre værdi: 80 

De nye kapitaliseringsfaktorer har virkning fra den 1. januar 2011. 
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De i SKAT-meddelelse af 21. december 2009 (SKM2009.804.SKAT) anførte 

kapitaliseringsfaktorer bortfalder derfor fra samme dato. 

De beregnede kapitaliseringsfaktorer for unoterede aktier og anparter anvendes ved beregning af 

værdien af unoterede aktier og anparter i dødsboer og ved beregning af gaveafgift jf. TS-cirkulære 

nr. 2000-09, Skatteministeriets cirkulære nr. 185 af 17. november 1982 samt Told- og 

Skattestyrelsens udtalelse af 8. juli 1997, offentliggjort i TfS 1997.599. 

I overensstemmelse med hidtidig praksis jf. ligningsvejledningen for 1996 afsnit A.H.3.1.1, forstås 

der ved de nævnte begreber følgende: 

 

Indtjeningsevnen  

Herved forstås et gennemsnit af selskabets driftsresultat - over- eller underskud - i procent af 

aktiekapitalen i det regnskabsår, der danner grundlag for selskabets seneste skatteansættelse, samt i 

de to foregående år. 

Som driftsresultat anvendes selskabets skattepligtige indkomst inden evt. fradrag for skattemæssigt 

underskud fra tidligere år, men med tillæg af evt. skattefrit udbytte. Det herefter fremkomne beløb 

formindskes med det indkomstskattebeløb, der kan beregnes af denne indkomst. Indtjeningsevnen 

ansættes ikke lavere end 0. 

 

Udbytte 

Det deklarerede udbytte. Der anvendes den udbytteprocent, som er vedtaget som deklareret udbytte 

for det regnskabsår, som danner grundlag for selskabets seneste skatteansættelse. 

 

Indre værdi 

Ved aktiernes indre værdi forstås selskabets samlede formue (egenkapital) i procent af 

aktiekapitalen. Formuen opgøres efter de skattemæssige regler på grundlag af selskabets 

statusopgørelse ved udgangen af det regnskabsår, som benyttes ved selskabets seneste 

skatteansættelse forud for beregningen af værdien af aktierne eller anparterne. 

Ved beregningen af den indre værdi foretages fradrag for de på statustidspunktet endnu ikke 

forfaldne beløb, der medgår til betaling af udbytte for selskabets senest afsluttede regnskabsår, samt 

for selskabsskatter, som er eller kan forventes pålignet selskabet for tiden forud for 

opgørelsesdagen. 
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Beregning af aktiernes eller anparternes værdi 

I overensstemmelse med hidtidig praksis jf. ligningsvejledningen for 1996 afsnit A.H.3.1.1, 

beregnes aktiernes eller anparternes værdi herefter således: 

 

A. Den almindelige beregningsregel  

Værdien beregnes som gennemsnittet af 1) indtjeningsevnen kapitaliseret med 11,0 og 2) 

udbytteprocenten kapitaliseret med 78 og 3) 80 pct. af den indre værdi. 

 

B. Hovedaktionærselskaber 

Såfremt over halvdelen af de stemmeberettigede aktier i et selskab (hvorved forstås over halvdelen 

af aktiernes stemmeværdi) ejes af en enkelt aktionær, af en person og dennes nærmeste familie 

(ægtefælle og mindreårige børn), af et andet selskab, en koncern eller lignende, beregnes værdien 

som et gennemsnit af 1) indtjeningsevnen kapitaliseret med 11,0 og 2) 80 pct. af den indre værdi. 

 

C. Den "modificerede" regel 

I tilfælde, hvor en værdi, der er beregnet efter reglen under A eller B, overstiger den fulde indre 

værdi, foretages der en ny beregning, forudsat at indtjeningsevnen er større end 10 pct. 

Ved denne beregning kapitaliseres indtjeningsevnen således: De første 10 pct. af indtjeningsevnen 

kapitaliseres med 11,0 og den overskydende del med 5,5. Der anvendes den således beregnede 

værdi, hvis den fortsat er større end den indre værdi, ellers anvendes den indre værdi. 

 

D. Ejendomsselskaber 

Værdien af aktierne for disse selskaber foretages efter den under A, B eller C anførte regel, men 

værdien kan dog ikke blive lavere end 90 pct. af den indre værdi. 

 

E. "90 pct.-selskaber" 

Ved beregningen af værdien for følgende selskaber bortses der fra indtjeningsevne og deklareret 

udbytte. Værdien sættes til 90 pct. af den indre værdi. Dette gælder: 

1) Selskaber, der er trådt i likvidation, 2) selskaber, hvis virksomhed hovedsagelig består i at eje 

aktier i et eller flere andre selskaber i et sådant omfang, at disses virksomhed kan kontrolleres af det 

aktieejende selskab og hvis indtægt væsentligst består i udbytte fra andre selskaber 

(holdingselskaber), 3) selskaber, hvis aktier hovedsagelig består i bankindestående, værdipapirer 

o.l., når indtægterne fortrinsvis hidrører fra afkastet af aktiverne. 
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F. Datterselskaber 

Når alle aktier i et selskab (datterselskabet) ejes af et andet selskab (moderselskabet), medregnes 

datterselskabsaktierne ved opgørelse af moderselskabets egenkapital normalt til en værdi svarende 

til datterselskabets egenkapital, opgjort på grundlag af status nærmest forud for eller samtidig med 

moderselskabets status. I tilfælde hvor kursen på moderselskabets aktier beregnes til 90 pct. af den 

indre værdi efter reglen under pkt. E, medregnes datterselskabsaktierne dog i moderselskabets 

egenkapital til en værdi, beregnet efter reglerne under pkt. B-E. 

 

G. Nystiftede selskaber 

Hertil hører selskaber, hvis første regnskabsår udløber på et sådant tidspunkt, at selskabet ikke har 

været pligtigt at indsende den første selvangivelse, inden beregningen af værdien foretages. 

Værdien af aktierne i disse selskaber sættes til kurs pari. 

 

H. Fælles regler 

Hvis det er oplyst, at et selskabs aktiekapital er udvidet med fondsaktier eller ved indbetaling efter 

udløbet af det regnskabsår, som anvendes ved beregningen af aktiernes eller anparternes værdi, 

beregnes værdien til det beløb, som aktiekapitalens kursværdi før udvidelsen og den ved udvidelsen 

tilførte kapital udefra udgør i procent af aktiekapital efter udvidelsen. 

På samme måde beregnes en fælles værdi for aktier og obligationer, hvis det er oplyst, at selskabet 

har optaget et konvertibelt obligationslån efter udløbet af det regnskabsår, der anvendes ved 

beregningen af aktiernes eller anparternes værdi. 

Alle kurser afrundes nedad til nærmeste med 5 delelige tal.  

Hvor særlige forhold foreligger, kan de anførte beregningsregler fraviges. 

Hvis et selskabs kapital er opdelt i flere aktieklasser, der har forskellige rettigheder af en sådan art, 

at det efter en konkret vurdering bør have indflydelse på fastsættelsen af aktiernes eller anparternes 

værdi, for eksempel ret til forlods udbytte eller forlods dækning ved likvidation af selskabet, skal 

der beregnes en kurs for hver aktieklasse. 

Såfremt et selskab har flere aktieklasser, og én aktieklasse er noteret, medens en anden aktieklasse 

ikke er noteret, skal både de noterede og unoterede aktier som udgangspunkt værdiansættes til den 

noterede kurs.  
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Bilag 3 

 

Resultatopgørelse for de sidste 3 år med tilhørende noter til år 2010 

  
   

  

  2008 2009 2010 Note 

Nettoomsætning 25.712.078 25.343.720 26.380.525   
 - Vareforbrug 1.683.713 1.836.910 2.116.992   

Dækningsbidrag 24.028.365 23.506.810 24.263.533   

 - Andre eksterne omkostninger 3.333.067 2.892.449 3.306.954   
 - Personaleomkostninger 11.944.285 12.309.597 12.959.606 1 

Indtjeningsbidrag 8.751.013 8.304.764 7.996.973   

 - Afskrivninger 4.613.828 4.711.607 4.590.102   

Resultat af primær drift 4.137.184 3.593.157 3.406.871   

 + Finansielle indtægter  9.445 24.900 26.085   

 - Finansielle udgifter 158.641 111.809 82.557   

Resultat før skat 3.987.988 3.506.249 3.350.400   

 - Skat af årets resultat 1.009.738 888.589 849.903 2 

Årets resultat 2.978.250 2.617.659 2.500.497   
 

 

Resultatdisponering 

  
  

  

  2008 2009 2010 

Årets resultat 2.978.250 2.617.659 2.500.497 
 + Overførsel fra forrige år 1.901.149 2.110.594 2.420.917 

Til disposition 4.879.399 4.728.254 4.921.413 

 - Forslag til udbytte for regnskabsåret 2.768.805 2.307.337 2.307.337 

Overført til næste år 2.110.594 2.420.917 2.614.076 
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Bilag 3 forsat 

 

Balance for de sidste 3 år med tilhørende noter til år 2010 

        

  2008 2009 2010 

Aktiver   
    

Linnedbeholdning 6.050.830 5.604.951 5.460.040 
Tekniske anlæg og maskiner 2.735.960 2.687.098 2.894.361 

Indretning af lejede lokaler 190.139 141.037 122.502 

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 1.645.603 1.808.783 1.640.721 
    

Materielle anlægsaktiver 10.622.532 10.241.869 10.117.624 

    

Anlægsaktiver i alt 10.622.532 10.241.869 10.117.624 

    
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 3.530.356 4.018.661 4.601.006 

Andre tilgodehavender 55.848 47.805 74.304 

Periodeafgrænsningsposter 55.811 46.472 38.896 
    

Tilgodehavender 3.642.015 4.112.938 4.714.206 

    
Likvide beholdninger 434.149 707.596 1.057.855 

    

Omsætningsaktiver i alt 4.076.164 4.820.533 5.772.061 

    

    

Aktiver i alt 14.698.696 15.062.402 15.889.685 
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Bilag 3 forsat 

 

Balance for de sidste 3 år med tilhørende noter til år 2010 

          

  2008 2009 2010 Note 

Passiver   
    

Aktiekapital 500.000 500.000 500.000   

Overført resultat 2.110.594 2.420.917 2.614.076   
Forslag til udbytte for regnskabsåret 2.768.805 2.307.337 2.307.337   
    

Egenkapital i alt 5.379.399 5.228.254 5.421.413 3 

    

Hensættelser til udskudt skat 1.566.325 1.587.387 1.607.574 2 
    

Hensatte forpligtelser 1.566.325 1.587.387 1.607.574   

    
Selskabsskat 984.163 867.527 829.715 2 

    
Langfristede gældsforpligtelser 984.163 867.527 829.715   

    

Leverandører af varer og tjenesteydelser 854.995 1.090.247 1.365.223   
Selskabsskat 0 984.163 867.527   

Kreditinstitutter 3.178.349 2.631.430 3.440.058   

Anden gæld 2.735.465 2.673.395 2.358.175   
    

Kortfristede gældsforpligtelser 6.768.809 7.379.235 8.030.982   
    

Gældforpligtelser i alt 7.752.972 8.246.762 8.860.698   
  

 

  
    

Passiver i alt 14.698.696 15.062.402 15.889.685   

          
 

Noter Til 2010 regnskabet 

1 Personaleomkostninger   

Lønninger og vederlag 11.635.457 

Pensioner 1.070.113 

Andre omkostninger til social sikring 254.036 

I alt 12.959.606 
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Bilag 3 forsat 

 

2 Selskabsskat og udskudt skat       

Ifølge 
resul- 

Selskabsskat Udskudt skat tatopgørelse 
Skyldig pr. 01.01.2010 1.851.690 1.587.387 

Skat af årets resultat 829.715 20.187 849.903 
 - Betalt 984.163 0 0 

Skyldig pr. 31.12.2010 1.697.242 1.607.574 

Skat af årets resultat 849.903 
 

 

3 Egenkapital   

Aktiekapital pr. 31.12.2010 500.000 

Overført overskud pr. 01.01.2010 2.420.917 
Overført af årets resultat jf. 
resultatdisponering 193.160 

Overført overskud pr. 31.12.2010 2.614.076 
Forslag til udbytte pr. 31.12.2010 2.307.337 

Egenkapital pr. 31.12.2010 5.421.413 

Aktiekapitalen består af 5000 stk. aktier á kr. 100.  

 


