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1 Indledning

Nærværende afhandling er udarbejdet med henblik på at forklare den bagvedliggende teori

omkring generationsskifte, herunder generationsskifte med skattemæssig succession.

Herudover også med henblik på at redegøre for forskellige modeller samt herefter at give

læseren eksempler på hvordan et generationsskifte kan gennemgøres. Eksemplerne tager

udgangspunkt i teorien og modellerne, der er gennemgået i de forgående kapitler.

Et generationsskifte betyder,”et skift mellem generationer”. Der skal således ske en udskiftning

af ejeren, eller ejerne, før der er sket et generationsskifte.

Skattemæssig succession betyder ”indtrædelse i stedet for noget andet”1. Der skal således ske en

overdragelse af de skattemæssige værdier, før der er tale om skattemæssig succession.

Afhandlingen behandler situationer, hvor et selskab generationsskiftes med skattemæssig

succession, mellem nærtstående familiemedlemmer eller til en nærtstående part.

Nærtstående parter antages i denne afhandling at være medarbejdere, der har et særligt

nærtstående forhold, for eksempel i form af anciennitet i selskabet.

AB modellen bør beskrives her også så det ikke kun er succession?

Generationsskifte af et selskab er ikke lige til, hvorfor det kræver både kendskab til den

bagvedliggende teori, de relevante modeller samt de skattemæssige konsekvenser der, i et vist

omfang, ikke kan undgås.

Den relevante teori findes i aktieavancebeskatningslovens2 §§ 34-36, der omhandler

generationsskifte til nærtstående familiemedlemmer og andre nærtstående parter. Hertil hører

en række modeller, der bliver gennemgået med relevante eksempler og forklaringer.

Ovenstående forhold har givet anledning til vores problemformulering, der vil blive gennemgået

i kapitel 2.

2 Problemformulering

Generationsskifte, og processen herfor, er omfattende og vil have visse økonomiske

konsekvenser for både den tidligere og kommende virksomhedsejer. Idet begge parter vil være

1 Ordet succession kommer af latin successio ”indtrædelse i stedet for noget andet, efterfølgelse”.
2 Herefter kaldet ABL
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interesserede i, at generationsskiftet gennemgøres på den mest hensigtsmæssige måde,

herunder typisk med vægt på de skattemæssige forhold, vil det være en fordel at have kendskab

til de forskellige generationsskiftemodeller, således at det vil være muligt at vælge den mest

fordelagtige måde at gennemføre generationsskiftet på.

Emnet i nærværende afhandling er på baggrund af ovenstående, hvordan en virksomhedsejer på

bedst mulige måde gennemfører et generationsskifte.

For at kunne besvare dette spørgsmål er følgende problemformulering opstillet med tilhørende

underspørgsmål.

Hvordan gennemføres et generationsskifte på den bedst mulige måde, efter reglerne om

generationsskifte, herunder primært reglerne, der behandles i aktieavancebeskatningslovens§§

34-36?

Ovenstående spørgsmål søges besvaret gennem følgende undersøgelsesspørgsmål.

 Hvilke forhold skal være gældende for at kunne gennemføre et generationsskifte efter

reglerne i ABL §§ 34-36?

 Hvordan finder reglerne i ABL §§ 34-36 anvendelse på Andersen A/S?

 Hvilke forhold skal Andersen A/S tage stilling til, inden et generationsskifte

gennemføres, herunder planlægning af tidshorisont?

 Hvilke værdiansættelsesmæssige forhold skal Andersen A/S være opmærksom på,

såfremt generationsskiftet sker mellem interesseforbundne parter?

 Hvordan kan Andersen A/S på bedst mulig måde gennemføre et generationsskifte,

ovenstående forhold taget i betragtning?

3 Afgrænsning

Afhandlingen søger at besvare spørgsmål om hvordan et generationsskifte gennemføres på den

bedst mulige måde, med fokus på de skattemæssige konsekvenser. Der tages således ikke stilling

til de ledelsesmæssige forhold.

Samtidig er det antaget, at den anvendte case virksomhed har en optimal struktur, og således

ikke kræver gennemførsel af en eller flere omstruktureringer dog vil der blive beskrevet

muligheden for at stifte en struktur i form af en A/B model. Afhandlingen omhandler således
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ingen form for stillingtagen til hvorvidt case virksomheden burde omstrukturere for eksempel i

form af fusion, spaltning, tilførsel af aktiver eller lignende.

Afhandlingen tager udgangspunkt i danske virksomheder i henhold til selskabslovens3 § 1. Der

er således ikke taget stilling til nogen form for grænseoverskridende transaktioner. Herudover

søges problemstillingen kun besvaret for almindeligt forekomne virksomhedstyper, herunder

anpartsselskaber og aktieselskaber. Afhandlingen omfatter derfor ikke virksomhedstyperne

investeringsselskaber, finansieringsselskaber samt personer og selskaber, der udøver nærring

jævnfør ABL §§ 17-18.

Afhandlingen tager udgangspunkt i SKAT’s retningslinjer for værdiansættelser af henholdsvis

goodwill og aktier og anparter. Der er taget udgangspunkt i de af SKAT udarbejdede cirkulærer,

herunder primært TSS cirkulære 2000-9, TSS cirkulære 2000-10 og cirkulære 185 af 17.

november 1982.

I forbindelse med udarbejdelse af afhandlingen, er der kommet mere4 fokus på, at SKAT er

begyndt at stille spørgsmål ved disse cirkulærer. Dette forhold behandles i et særskilt afsnit i

kapitel 12. På trods heraf, er der ikke foretaget nogen form for beregning efter de modeller SKAT

lægger op til i Deres kritik af de nuværende vejledninger.

Gennemgangen af ABL § 34 og de tilhørende eksempler, er udelukkende gennemgået for et

enkelt nærtstående familiemedlem, her overdragers søn, hvorfor der ikke tages stilling til

situationer, hvor overdrager måtte have mere end et barn at overdrage til.

Gennemgangen af ABL § 36 og de tilhørende eksempler, behandler udelukkende A/B modellen.

Der er således ikke taget stilling til mulighederne for at generationsskifte efter en uegentlig

fusion, salg efter slankning af selskabets balance eller tilbagesalg af aktiver til det udstedende

selskab.

Afhandlingen er ikke udarbejdet efter juridiske metoder, men efter erhvervsøkonomiske

metoder, da det er disse, der er blevet undervist i. Der henvises til metodeafsnittet i kapitel 4.

3 Herefter kaldet SEL
4 Siden 2009 har der været fokus på, at vejledningerne fra SKAT udelukkende tager udgangspunkt i

værdiansættelsesmetoder, der tager udgangspunkt i historiske resultater. Herefter har der fra forskellige

parter været udarbejdet forslag til nye vejledninger, dog er det først senere end 2009, og mere i 2011, at

SKAT selv er begyndt at tage stilling til disse forslag til nye vejledninger.
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4 Metodevalg

Metodeafsnittet har til hensigt at beskrive og redegøre for opgavens metodiske valg og fravalg.

Konkret vil afsnittet omfatte følgende.

 Valg af tema,

 Metode beskrivelse,

 Målgruppe,

 Kilder og Kildekritik,

 Opgave struktur samt

 Præsentation af case virksomheden.

4.1 Valg af tema

Vi blev bekendt med reglerne for generationsskifte i undervisningssammenhæng, og bestemte os

allerede i den sammenhæng for at dette var et emne vi ønskede at beskæftige os med til vores

afsluttende afhandling. Emnet fangede vores interesse i og med, at vi anser, at det vil kunne

skabe værdi for de af vores kunder der i fremtiden vil skulle foretage et generationsskifte.

Vi indledte udarbejdelsen af afhandlingen med at indhente vores informationer via dokument-

og litteraturstudier5, for at få et overblik over den eksisterende teori og de gældende regler på

området, og samtidig hermed få et indtryk af det valgte genstandsfelt.

Vi blev her bekendt med, at der lige nu foregår en offentlig debat vedrørende afgifter i

forbindelse med generationsskifte, samt at der foregår en diskussion blandt rådgivere og

skattemyndigheder omkring de nuværende vejledninger om værdiansættelse af virksomheder.

Problembaggrundsfasen bidrog til at lede os i retning af vores problemstilling og den

underordnede problemformulering samt de tilhørende undersøgelsesspørgsmål, der er

gennemgået i kapital 2.

4.2 Metode beskrivelse

Afhandlingen er overordnet inddelt i to dele; en teoretisk del, af deskriptiv karakter og en

analyse del, der tager udgangspunkt i en fiktiv virksomhed.

5 Sekundære data



Side 10 af 92

Den første del af afhandlingen er af deskriptiv karakter, det vil sige, en struktureret gennemgang

af de retsmæssige love og regler på området for generationsskifte, samt en gennemgang af

udvalgte generationsskifte modeller.

Betingelser, fordele og ulemper ved de forskellige generationsskifte modeller vil blive

gennemgået i vores analytiske del af afhandlingen.

Hensigten med at inddrage en teoretisk del i opgaven har været at give læseren en

baggrundsviden på området samt kendskab til de relevante love, regler og modeller der

eksistere, da disse senere vil blive gennemgået og analyseret.

Vi mener, at det vil være fordelagtigt at benytte os af en case virksomhed i opgavens analytiske

del, da dette giver os en mulighed for at gennemgå de love, regler og modeller fra vores

teoretiske del af afhandlingen på en visuel måde.

Endvidere har vi valgt at opstille en række eksempler, der tager udgangspunkt i case

virksomhed. Formålet med at inddrage de forskellige eksempler er, at de samlet set skal

resultere i en konklusion, der skal bidrage til at svare på problemformuleringen.

I gennemgangen af case virksomheden har vi valgt at benytte os af en deskriptiv skrivemetode,

hvor redegørelse og analyse integreres løbende gennem hele afsnittet. Dette mener vi vil være

fordelagtigt da vi således ikke behøver at gentage udsagn fra den teoretiske del af afhandlingen i

den analytiske del af afhandlingen. Vi mener ligeledes at dette vil højne læservenligheden.

4.2 Målgruppe

Opgavens målgruppe vil primært være virksomhedsejere, der skal foretage et generationsskifte

til enten et nærtstående familiemedlem eller til en nærtstående medarbejder. Endvidere anser vi

at opgaven vil være interessant for revisorer og advokater, der skal rådgive omkring

generationsskifte, samt øvrige med interesse for emnet.

4.3 Kilder og kildekritik

Til beskrivelse og analyse af gældende teori på området for generationsskifte, er der taget

udgangspunkt i sekundære kvalitative kilder. Der er således taget udgangspunkt i kilder fra

SKAT, herunder gældende lovgivning, cirkulærer, juridiske vejledninger og retspraksis samt

herudover relevant faglitteratur.
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I kapitlerne, der indeholder beskrivelse og analyse af gældende lovgivning på området, er der

primært taget udgangspunkt i kilder fra SKAT, herunder primært gældende lovgivning og

retspraksis. Det skal bemærkes, at der ikke er taget stilling til lovforslag på tidspunktet for

udarbejdelse af afhandlingen, men udelukkende vedtaget lovgivning.

Resterende kapitler, der indeholder beskrivelse af henholdsvis generationsskiftet i sig selv,

herunder planlægningen heraf samt det efterfølgende valg af generationsskiftemodel tager

primært udgangspunkt i relevant faglitteratur.

4.4 Opgavestruktur

Kapitel 1 til 4 indeholder de indledende afsnit til afhandlingen. Det er således her baggrunden

for valg af emne til afhandlingen beskrives. Samtidig gennemgås problemformuleringen og de

tilhørende undersøgelsesspørgsmål samt den metodiske tilgang til afhandlingen.

I kapitel 5 vil den valgte case virksomhed blive præsenteret. Kapitlet giver en kortfattet

beskrivelse af den valgte case virksomhed samt dennes økonomiske situation, både internt og

ekstern. Herudover vil den økonomiske og konkurrencemæssige situation for fremtiden kort

blive beskrevet.

Kapitel 6 indeholder en beskrivelse af væsentlige forhold, der bør indgå i overvejelserne inden

der foretages et generationsskifte. Idet disse punkter er yderst væsentlige førend et

generationsskifte gennemføres, vurderes det mest hensigtsmæssigt at præsentere disse inden

den teoretiske gennemgang af gældende regler på området for generationsskifte.

Kapitel 7 til 8 indeholder den teoretiske gennemgang af de gældende regler på området. Idet

det er væsentligt at det er den mest passende generationsskiftemodel, der vælges, vil disse

kapitler give læser mulighed for at danne sig et overblik over hvilke generationsskiftemodeller,

der giver hvilke muligheder, samt hvilke skattemæssige konsekvenser de hver især har.

Kapitel 9 indeholder en beskrivelse af de væsentlige værdiansættelsesmæssige

problemstillinger et generationsskifte kan medføre. I kapitlet vil den teorien, der er gennemgået

i kapitel 7 til 8 blive præsenteret i forlængelse af regneeksempler.

Kapitel 10 tager udgangspunkt i case virksomheden, hvorfor dette kapitel indeholder en kort

gennemgang af teori og regneeksempler, alle med udgangspunkt i case virksomheden.



Side 12 af 92

Kapitel 11 til 14 indeholder de afsluttende afsnit til afhandlingen. I kapitel 11 besvares

problemformuleringen i konklusionen. I konklusionen indgår ingen ny teori, blot en

opsummering af de tidligere kapitler i afhandlingen. Kapitel 12 indeholder en række afsnit, der

stiller kritiske spørgsmål til de gældende regler på området. De kritiske spørgsmål er dukket op i

forbindelse med udarbejdelse af afhandlingen, og vurderes at have væsentlig betydning for at

kunne gennemføre et generationsskifte på den bedst mulige måde.

4.5 Baggrund for valg af emne

I afsnittet nedenfor er baggrunden for opgaven beskrevet. Ud over, at de personlige

bevæggrunde er beskrevet i afsnittet om metode, er der en række samfundsmæssige forhold der

gør, at emnet er yderst interessant.

”Der eksisterer mellem 40-60.000 familieejede

virksomheder i Danmark og indenfor de næste fem år skal

over 10.000 af disse familievirksomheder gennemgå et

generationsskifte”6.

Citatet vidner om, at emnet generationsskifte er yderst

interessant og relevant for danske virksomheder.

Herudover også for Danmark som land, idet familieejede

virksomheder bidrager stort til den danske økonomi. Dette

bekræftes af følgende citat.

”I Danmark og resten af Europa står de familieejede

virksomheder for et sted mellem 40-70 procent af den

samlede beskæftigelse”7.

Samtidig underbygges ovenstående citat, samt vigtigheden af familieejede virksomheder i

Danmark, af modellen vedrørende C20 virksomheder uden pengeinstitutter8, der illustrerer, at

en række af de store danske virksomheder på C20 indekset, er stiftet som familievirksomheder.

6 Bennedsen & Nielsen: Familievirksomheder i Danmark, 2014
7 Bennedsen & Nielsen: Familievirksomheder i Danmark, 2014
8 Model: C20 virksomheder, startet som familievirksomheder, www.igenrationer.dk
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På trods af vigtigheden af at familieejede virksomheder kan gennemføre et generationsskifte,

gør regler indenfor området det svært for disse at gennemføre dette og samtidig undgå

økonomiske tab.

Et generationsskifte vil resultere i en indtægt og en betaling og dette kan ikke undgås. Dette

betyder, at man kan skal gøre sig overvejelser omkring hvordan et generationsskifte

gennemføres, således at de skattemæssige konsekvenser for begge parter bliver mindst mulige.

Såfremt det ønskes, at et generationsskifte skal gennemgøres på den mest hensigtsmæssige

måde, kræver det planlægning, for begge parter, i god tid.

Et generationsskifte er ikke blot salg af en virksomhed. Et generationsskifte kræver forberedelse

og omtanke, idet mangel af samme kan have store økonomiske og dermed skattemæssige

konsekvenser. Planlægningen af et generationsskifte kræver stillingtagen fra flere forskellige

perspektiver. Dels skal der tages stilling til den ældre generation, altså den nuværende ejer, dels

skal der tages stilling til den yngre generation, altså den kommende ejer.

For begge parter gælder det, at de er indstillet på hvad der skal ske og ikke mindst hvordan

generationsskiftet skal gennemføres. Herudover er det vigtigt, at der tages stilling til

generationsskiftet fra virksomhedens perspektiv. Hvis en virksomhed ikke bør

generationsskiftes, for eksempel på grund af manglede forretningsgrundlag, har det ingen

betydning at alle forhold er opfyldt. Dette betyder således, at generationsskiftet fra

virksomhedens perspektiv er et yderst vigtigt forhold at tage stilling til. Følgende modeller9

illustrerer forskellen på generationsskifte med og uden skattemæssig succession, samt hvor stor

en del af virksomhedens egenkapital et generationsskifte kan koste.

9 Model: generationsskiftebeskatning med og uden succession, www.igenerationer.dk
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”Ved et generationsskifte drænes virksomhedens egenkapital for mellem 19-76 procent og

sænker investeringsevnen”10.

Citatet bekræfter, hvor vigtigt det er, at have foretaget god planlægning inden et

generationsskifte gennemføres. Herudover skal det bemærkes, at det ikke kun er virksomheden,

der kan blive økonomisk udfordret, men også de involverede parter, herunder både den

nuværende og den kommende ejer. Et generationsskifte kan gennemføres henholdsvis

skattepligtigt og skattefrit. Umiddelbart er det ikke svært at foretrække den ene mulighed frem

for den anden, men det er en nødvendighed, at have taget stilling til både den skattepligtige og

skattefrie mulighed.

10 Ernst & Young: Beregninger, 2013
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5 Præsentation af case virksomhed

Anders Andersen har i en lang årrække ejet selskabet Andersen A/S. Anders fylder 70 år

indenfor få år og går derfor med tanker om et generationsskifte, idet han ikke ønsker at hans

selskab skal lukke. Anders ved ikke meget om generationsskifte, blot at der er mulighed herfor,

til enten familiemedlemmer eller til en nærtstående medarbejder. Anders har derfor taget

kontakt til sin revisor, og ønsker en gennemgang af relevante forhold, der kan hjælpe ham frem

til den bedst mulige både at videreføre hans selskab på.

Anders har en søn Thomas Andersen der er 29 år gammel. Thomas arbejder i samme branche

som Andersen A/S opererer, hvorfor Anders synes, at det vil være oplagt at generationsskifte til

Thomas.

Anders er klar over, at Thomas ikke har uanede likvide midler, og han er således ikke sikker på,

at det vil være en mulighed at generationsskifte til Thomas, medmindre den økonomiske byrde

kan blive overskuelig.

Anders ved at der er mulighed for at reducere vederlaget ved at give en del heraf som gave.

Såfremt det ikke bliver en muligt at generationsskifte til Thomas, ved Anders, at der er mulighed

for at generationsskifte til en nærtstående medarbejder.

Den daglige leder i Andersen A/S, Carsten Thomsen, er en af Anders’ nærtstående

medarbejdere, og har været ansat i en lang årrække. Anders ved at Carsten er interesseret i at

overtage selskabet, idet de har snakket om muligheden herfor. Idet Anders står overfor to

mulige måder at generationsskifte på, ønsker han et dybere kendskab til de forskellige modeller

og de skattemæssige konsekvenser heraf.

5.1 Selskabsforhold

Andersen A/S opererer i byggebranchen med udlejning af byggemaskiner. Selskabet har

eksisteret i en lang årrække og har derfor efterhånden fået oparbejdet en god og loyal

kundeportefølje. Selskabet har enkelte store kunder, men herudover en række mindre

virksomheder, der ikke selv har råd til at eje byggemaskiner, og derfor bruger Andersen A/S.

Anders mener ikke, at Andersen A/S er afhængig af en eller flere kunder isoleret. Dog skal det

bemærkes, at kundernes loyalitet primært skyldes Anders’ mange år i branchen og hans daglige

kontakt med selskabets kunder.
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Selskabet ejer i 2013 grunde og bygninger for tkr. 5.500, der udgøres af den ejendom selskabet

bor i. Herudover ejer selskabet mindre inventar og driftsmidler. Selskabets primære

omsætningsaktiv udgøres af selskabets tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser, der pr. 31.

december 2013 udgør tkr. 1.800.

Selskabet har en langfristet gæld til dets kreditinstitut, der pr. 31. december 2013 udgør tkr.

2.300. Herudover har selskabet kun mindre gældsforpligtelser, hvoraf selskabet gæld til

leverandører af varer og tjenesteydelser udgør tkr. 800.

Selskabets resultat har været svingende mellem 2011 og 2013, grundet uro i branchen. I alle

årene har selskabet dog realiseret overskud, henholdsvis tkr. 1.700 i 2011, tkr. 1.075 i 2012 og

tkr. 1.550 i 2013. På trods af, at selskabet i 2012 realiserede et noget lavere overskud, har

selskabet formået at realisere et væsentligt højere overskud i 2013. Der er således ingen grund til

at tro, at selskabet de kommende år, ikke vil realisere nogenlunde samme resultater.

5.2 Forventninger til fremtiden

Selskabet har haft en positiv udvikling siden 2011 og dette forventes ligeledes for de kommende

år.

Selskabet opererer i en branche, hvor der er rig mulighed for at indgå længerevarende aftaler,

hvorfor Anders, de seneste par måneder har arbejdet på at indgå sådanne aftaler. Aftalen er ikke

indgået på tidspunktet for overdragelsen, men der ligger en klar forventning fra Anders’ side

om, at aftalen vil blive indgået inden for kort tid.

Såfremt aftalerne indgås, vil selskabet i en længere årrække være sikret en vis indtægt. Samtidig

har det løbende arbejde med aftalen givet Anders mod på, at indgå flere lignende aftaler.

Anders har således udarbejdet en plan for, hvilke virksomheder der i fremtiden kunne være

interessante at få ind som kunder.

5.3 Delkonklusion

Idet Anders har ejet selskabet Andersen A/S i mange år, er han alt andet lige et aktiv for

selskabet. Der er således ingen tvivl om, at selskabets positive udvikling til dels kan tillægges

hans deltagelse i selskabet. Ved overdragelse af selskabet, skal der forud være taget stilling til,

hvilke konsekvenser Anders’ udtræden får. Selskabets positive udvikling samt positive

forventninger til fremtiden skal altså tillægges Anders’ deltagelse i selskabet samt

branchekendskab.
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6 Planlægning af generationsskifte

I dette afsnit vil de mest relevante overvejelser, der omhandler planlægningen af et

generationsskifte blive gennemgået. Afsnittet er opdelt i to dele, herefter refereret til som den

bløde og hårde del vedrørende planlægningen af et generationsskifte.

Den bløde del vil omfatte de mest væsentlige fordele ved at planlægge et generationsskifte i god

tid, overvejelser i forhold til hvem der skal overtage virksomheden, og til sidst de hensyn som

man bør tage til den ældre, samt til den yngre generation forud for et generationsskifte.

Den hårde del vil omfatte de planlæggende aspekter vedrørende et generationsskifte i forhold til

en virksomhedsanalyse og en værdiansættelse.

6.1 Fordele ved et velplanlagt generationsskifte

Mange virksomhedsejere skal på et tidspunkt tage stilling til et generationsskifte af

virksomheden, og den ideelle løsning kan være svær eller næsten umulig at finde. Måske ønsker

ejeren, at virksomheden skal forblive i familien eller måske ønsker han at overdrage den til en

medarbejder eller en fremmed. Uanset ovenstående, kræver det en lang række overvejelser både

i forhold til skat, arveafgift, økonomi, styring og hvorledes erhververe skal samarbejde.

Sammenfattende kræves det altså overvejelser både på det personlige og på det

forretningsmæssige plan, hvor udfordringerne tit vil være de samme, uafhængigt af om

virksomheden er personligt ejet eller er organiseret med en anden virksomhedsform11.

Overordnet bør en virksomhedsejer gøre sig overvejelser vedrørende virksomhedens ejerskab på

kort og lang sigt. Planlægningen af et generationsskifte bør være en naturlig og implementeret

del af den generelle planlægning i virksomheden. Desuden, for at undgå uhensigtsmæssige eller

ødelæggende dispositioner, vil det være nødvendig at inddrage de kortsigtede og de langsigtede

konsekvenser af et generationsskifte i planlægningen.

Videre vil et velplanlagt generationsskifte højst sandsynlig kunne medføre en mere fordelagtig

beskatning, ved at man eksempelvis kan overdrage den skattemæssige stilling i form af

skattemæssig succession, der bliver omtalt i er særskilt afsnit i kapitel 7. Et sådant skifte kan

være en god løsning for virksomheden, overdrageren og erhververen, da man på denne måde

ikke bliver skattepligtig, men at den skattemæssige stilling overdrages til erhververen.

11 http://www2.deloitte.com/no/no/pages/finance/solutions/planlegging-for-generasjonsskifte.html
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Virksomheden vil dermed ikke risikere at være nødsaget til at lukke grundet

likviditetsudtømning.

Sidst men ikke mindst, vil et velplanlagt generationsskifte gøre det mulig at opnå en mere

glidende proces. Med det menes, at overdragelsen foregår over en længere tidsperiode, hvor for

eksempel overdrageren får mulighed til at følge virksomhedsejeren i de daglige gøremål og

arbejdsopgaver. Dette vil være fordelagtigt i forhold til at overdrageren bliver mere familiær

med sine nye ansvarsopgaver, samt at både netværk og leverandører bliver mere fortrolige med

den nye virksomhedsejer.

Nøglen, i de fleste tilfælde, for at opnå et fornuftigt resultat, der tilgodeser alle parter på den

bedste mulige måde, vil derfor være at foretage en omhyggelig planlægning forinden

gennemførelsen af generationsskiftet.

Generelt set kan man med tryghed sige, at et velplanlagt generationsskifte vil medføre at flere

hensyn vil kunne varetages.

6.2 Mulige erhververe af virksomheden

Som virksomhedsejer bør nogle af de første overvejelser man gør sig være rettet mod hvem man

skal sælge eller overdrage virksomheden til. Det har nemlig betydning i forhold til hvor lang tid

ejerskiftet eller generationsskiftet og forberedelserne i den forbindelse vil strække sig over.

Der vil være tre mulige kandidater for overtagelse af en virksomhed.

Det første alternativ vil være at overdrage virksomheden til et familiemedlem. I de tilfælde hvor

der ikke er mulig eller det ikke er ønskeligt at overdrage til et familiemedlem, vil der være andre

mulige alternativer. Disse er for eksempel Management Buy Out (MBO), hvor en ledende

nøglemedarbejder helt eller delvist overtager virksomheden, at overdrage til en udefra, der

bliver daglig leder eller til en strategisk eller finansiel køber udefra12.

Den rigtige erhverver, vil således nødvendigvis ikke være nem at finde.

6.2.1 Familiemedlem

I de fleste generationsskifter må man formode at virksomhedsejeren ønsker at overdrage

virksomheden til et familiemedlem. Det mest naturlige vil være at overdrage i lige slægtslinjer,

12 Generationsskifte, Grant Thornton, side 6
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såsom til yngre børn eller børnebørn. Det er relativt usædvanligt, men det er også mulig at

overdrage virksomheden til ægtefæller, søskende, onkler og nevøer, eller besvogrede såsom

svogre, svigerinder og svigerbørn13.

I forbindelse med overdragelse af en virksomhed til et familiemedlem, vil det for den hidtidige

virksomhedsejer være fordelagtig at gøre nogle overvejelser, og eventuelle handlinger inden

overdragelsen, for at sikre et så succesfuldt skifte som overhovedet mulig.

Det bedste vil være at påbegynde generationsskiftet allerede tre til fem år inden

generationsskifte skal være fuldt gennemført, dog skal selve gennemførelsen ske hurtigst muligt

således at folk ikke mister fokus.14 Årene kan eksempelvis bruges til gradvist at overføre

virksomhedens aktiver til andre selskaber via spaltninger og lignende, samt til at lære den nye

virksomhedsejer op, gennem en glidende proces. Familiemedlemmet vil på denne måde kunne

bevise sin kunnen ovenfor virksomhedsejeren.

Det at være ude i god tid giver også familiemedlemmet muligheden for at pådrage sig

erhvervserfaring fra branchen, eller på vis tilegne sig nødvendige evner for succesfuldt at kunne

erhverve virksomheden. Dette kunne for eksempel ske ved at tage nødvendige kursuser eller

uddannelse.

Videre vil det være hensigtsmæssig at påbegynde generationsskifte i god tid, i tilfælde af at

virksomhedsejeren bliver ramt af pludselig sygdom, ulykke eller død. Det vil være med til at lette

den svære situation for overdrageren, hvis han eller hun kender til virksomhedens videre plan.15

6.2.2 Medarbejder

I de tilfælde hvor det er en medarbejder der skal erhverve virksomheden vil det også være

hensigtsmæssig at påbegynde planlægningen i god tid, gerne et par år.

På samme måde som med overdragelse til et familiemedlem vil det være hensigtsmæssig at

påbegynde generationsskiftet i god tid, for at skabe en mest mulig glidende proces.

13 Generationsskifte og Omstrukturering, Michael Serup, 2 udgave, side 29-30
14 Deloitte, Ejer- og generationsskifte af virksomhed, 6. udgave, 1. oplag 2010, side 27
15 http://www.ret-raad.dk/potentiale/salg-og-

ejerskifte.aspx#Hvem%20skal%20man%20s%C3%A6lge%20eller%20overdrage%20til?%3Cbr%20/%3E
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Videre vil det være en god ide at forpligte medarbejderen ved at lave en konkurrenceklausul,

eller blot en kundeklausul, som vil forhindre at medarbejderen på et tidspunkt vælger at starte

op for sig selv, med virksomhedens kunder16.

6.2.3 Køber

En køber udenfor familien eller virksomheden i form af en medarbejder, kan for eksempel være

en virksomhed der ønsker at forbedre sit driftsoverskud eller foretage en ny produktudvikling.

Den udefrakommende køber kan også være en virksomhed som virksomheden har været

underleverandør til.

6.3 Hensyn til den ældre generation

Afsnittet vedrørende den ældre generation refererer til den hidtidige virksomhedsejer og de

hensyn han selv, samt involverede parter bør tage i den planlæggende del af generationsskiftet.

6.3.1 Virksomhedsejerens egne ønsker og hensigter

Typisk har virksomhedens ejer benyttet alle, eller mindst størstedelen af både sine personlige,

samt økonomiske ressourcer på virksomheden, gennem hele dens levetid. Det vil derfor være

indlysende at virksomhedens ejer har en række ønsker og forhåbninger knyttet til

virksomhedens fremtid.

Inden generationsskiftet må virksomhedens ejer gøre op med sig selv hvad han regner med at

hans egen rolle skal være i forhold til virksomhedens fremtid. Det første alternativ vil være at

trække sig fuldstændig tilbage, og formodentligvis opnå en økonomisk gevinst ved overdragelse.

Der skal dog være taget stilling til om gevinsten vil kunne afspejle de forventninger der er til det

private forbrug i årene efter generationsskiftet.

En ejer der løbende gennem virksomhedens levetid har hævet udbytter i virksomheden, vil nok

være tilbøjelig til at gå med til en mindre overdragelsessum.

Alternativ nummer to vil være at beholde en ejerandel af virksomheden, og på den måde

fortsætte med at være en del af virksomhedens fremtid og beslutningsorgan.

16 Generationsskifte og Omstrukturering, Michael Serup, 2 udgave, side 49
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6.4 Hensyn til den yngre generation

På samme måde, som der bør tages hensyn til den ældre generation, skal virksomhedsejeren

forud for generationsskiftet have taget hensyn til den yngre generation, idet dette vil afhjælpe

processen.

6.4.1 Glidende proces

I første omgang, vil det være fordelagtig at inddrage den nye ejer i virksomheden i forud for

selve generationsskiftet, sådan at den nye ejer trinvist bliver introduceret for virksomhedens

netværk, og på den måde får mulighed for at opbygge gode relationer og tillidsforhold17.

6.4.2 Økonomiske hensyn

Hvis den yngre generation ikke har et betydeligt økonomisk råderum ved overdragelse, bør

virksomhedsejeren have dette med i sine overvejelser. Man kan for eksempel overveje hvilke

muligheder der er for at gøre værdien af selskabet lavere. For eksempel kan man overveje at

omstrukturere virksomheden, og flytte alle ikke-drifts relaterede aktiver ud. Dette kan gøres ved

for eksempel at trække en ejendom ud af selskabet, for på den måde at nedbringe

virksomhedens værdi på overdragelsestidspunktet.

Yderligere må det klart være en fordel at overdrage virksomheden i perioder med lavkonjunktur.

I disse perioder må resultaterne alt andet lige være noget lavere end i opgangstider. På denne

måde vil værdiansættelserne dermed blive lavere18.

6.5 Virksomhedsanalyse

Når de forskellige hensyn er taget til den ældre og den yngre generation, vil det næste skridt

være at lave en virksomhedsanalyse.

Virksomhedsanalysen bør have fokus på de områder, som har strategisk betydning for

virksomheden såsom mission, værdier, vision, ressourcer, kompetencer og virksomhedens

resultater. Analysen kan desuden kortlægge virksomhedens stærke og svage sider og hvilke

fokusområder man skal have særligt fokus på i den nye ejers start i virksomheden19.

17 Generationsskifte og Omstrukturering, Michael Serup, 2 udgave, side 33
18 Deloitte, Ejer- og generationsskifte af virksomhed, 6. udgave, 1. oplag 2010, side 34
19 Deloitte, Ejer- og generationsskifte af virksomhed, 6. udgave, 1. oplag 2010, side 13



Side 22 af 92

6.5.1 Virksomhedens livscyklus

Enhver virksomhed og dens produkter gennemgår en livscyklus20, der på mange måder minder

om et menneskes liv. Man fødes, går gennem en barndom, bliver ung, modnes, ældes og til sidst

dør man.

Ejeren må i samarbejde med eventuelle ledende medarbejdere give sin vurdering af, hvor

virksomheden befinder sig i livscyklussen. En overvejelse der vil være fornuftig, i forhold til at få

et realitetsbillede af hvor virksomheden står

henne på det tidspunkt, hvor man overvejer

at generationsskifte.

Erhververen af virksomheden kan med

ovenstående bedre vurdere mulighederne for

hvordan virksomheden skal videreføreres på

den bedst mulige måde21.

6.5.2 Regnskabsanalyse

Som det vigtigste led i en virksomhedsanalyse bør man foretage en grundig regnskabsanalyse.

En regnskabsanalyse har til formål at give en dybere forståelse af indholdet i en virksomheds

offentliggjorte årsrapport. Analysen vil kunne være med at bedømme virksomhedens værdi og

soliditet22.

Regnskabsanalyser vedrører normalt analyser af rentabilitet, vækst, pengestrømme, soliditet og

kan herudover suppleres af en analyse af virksomhedens styrker og svagheder. En analyse af

styrker og svagheder, vil have til hensigt at give en overordnet oversigt over hvilke områder

virksomheden skal have fokus på. Analysen kan suppleres med en analyse af muligheder og

trusler, der vil tilføje et eksternt perspektiv til analysen af styrker og svagheder23.

Med resultatet af en regnskabsanalyse vil man kunne se hvordan nøgletallene har udviklet sig i

virksomheden, over eksempelvis en 5 årig periode.

20Deloitte, Ejer- og generationsskifte af virksomhed, 6. udgave 1. oplag 2010, side 14
21 Deloitte, Ejer- og generationsskifte af virksomhed, 6. udgave, 1. oplag 2010, side 14
22 Økonomisk virksomhedsbeskrivelse, Charlotte Stisen Flyger, Ove Hedegaard, Preben Melander, 2.

udgave, 1. oplag, side 85
23http://www.denstoredanske.dk/Samfund,_jura_og_politik/%C3%98konomi/Regnskab_og_revision/r

egnskabsanalyse
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6.6 Værdiansættelse

”Der bør som udgangspunkt udvises stor varsomhed med at motivere et generationsskifte med

kontante argumenter om skatte – og afgiftsmæssige besparelser” 24.

Dette er helt grundlæggende vedrørende et generationsskifte. Erhververen af virksomheden bør

have motivationen til at drive virksomheden videre. Ved overdragelsen påtager man sig en

risiko, hvilket kan være at indtjeningen ikke nødvendigvis forbliver den samme som den

tidligere ejer kunne generere. Fremtidige værdistigninger og gevinster bør være en mindre del af

motivationen ved overdragelsen af virksomheden.

I forbindelse med værdiansættelse af virksomheden vil ejeren der sælger, normalt søge den

højeste værdi. Når der bliver skiftet mellem generationer vil tilfældet være det modsatte. Her vil

man søge den lavest mulige værdi for at overdragelsen bliver billigst mulig sådan at

familiemedlemmet skal betale mindst muligt.

Man vil opleve at skattemyndighederne kan korrigere disse værdiansættelser i og med at man

ikke har handlet efter armslængde princippet jævnfør ligningslovens25 § 2. En værdiansættelse

skal være enslydende med den værdi man ville have handlet med 3. mand og dermed efter

armlængde princippet jævnfør LL § 2. På denne måde handler man til markedspris.

I værdiansættelsessituationer kan ejeren sætte sig i købers sted i en normal handelssituation.

Dette bør gøres, da værdien ikke vil kunne fastsættes objektivt.

Der kan med fordel tages udgangspunkt i en investeringskalkule. Her vil køber sætte et

krav/forventning til forrentningen af investeringen samt et risikotillæg. Virksomhedens

fremtidige udvikling og branchen denne er i, definerer risikotillægget26.

Desuden er det vigtigt i værdiansættelsessituationen at fastlægge, hvor afhængig virksomheden

er af enkelte kunder og leverandører. Det kan reducere værdien betydeligt at man er afhængig af

en eller flere store kunder. Risikoen i forbindelse med overtagelsen af virksomheden vil være

betydelig, hvis erhververen overtager en virksomhed med en eller flere store kunder.

24 Generationsskifte og Omstrukturering, Michael Serup, 2 udgave, side 37
25 Herefter kaldet LL
26 Deloitte, Ejer- og generationsskifte af virksomhed, 6. udgave, 1. oplag 2010, side 32
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Har virksomheden en række dårlige forretningsområder/kunder, der ikke genererer overskud,

kan det være en fordel at skære disse områder fra inden generationsskiftet. Ved at optimere

virksomheden vil man formodentlig kunne værdiansætte virksomheden højere.

6.7 Implementering

Afslutningsvis, vil der i en planlægningsfase af et generationsskifte, tages stilling til

gennemførelsen og implementeringen af dette. Rent juridisk bør der tages stilling til en

generationsskifteaftale. I en eventuel aftale bør der blive nedskrevet omfang og indhold af det

respektive generationsskifte. Dette gøres for at forhindre eventuelle arve – og

testementediskussioner27.

Sådanne juridiske planer er en del af generationsskiftets afsluttende del. En anden del af

gennemførelsen af generationsskiftet vil være at skitsere en plan. I denne plan vil alle parter

kunne holde overblikket og sikre at man holder sig indenfor den juridisk aftalte. Skulle man

opleve ændringer i forhold til ovenstående plan vil man altid kunne korrigere dette og få det

nedskrevet.

27 Deloitte, Ejer- og generationsskifte af virksomhed, 6. udgave, 1. oplag 2010, side 77
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7 Beskrivelse af reglerne i ABL §§ 34-36

Aktieavancebeskatningslovens §§ 34-35 omhandler generationsskifte med skattemæssige

succession. Uanset hvordan et generationsskifte behandles, vil det udløse beskatning efter de

gældende regler herom. Dette også selvom generationsskiftet sker inden for den

gaveafgiftsberettigede kreds, herunder typisk nære familiemedlemmer.

På trods af, at den afgiftsmæssige belastning ikke kan undgås, kan den skattemæssige belastning

undgås ved brug af reglerne om skattemæssige succession. Ved skattemæssig succession opnås

en skattefordel, der består i en skatteudskydelse, idet erhververen indtræder i overdragerens

skattemæssige position, og altså ikke er pligtig til at afregne skat på tidspunktet for

overdragelse. Det er ikke en mulighed for alle at gennemføre et generationsskifte med

skattemæssig succession, idet der gælder en række forhold, der skal være opfyldt. Det gælder, at

generationsskiftet skal ske i levende live, eller ved udlodning fra et dødsbo28.

Herudover gælder det, at det er en personligt ejet virksomhed, eller visse aktier, der

generationsskiftes, samt at erhververen er omfattet af den successionsberettigede personkreds.

Den successionsberettigede personkreds omfatter en række af de personer, der er omfattet af

den gaveafgiftsberettigede personkreds, dog ikke alle, altså primært nære familiemedlemmer29.

Herudover er det også muligt at generationsskifte med skattemæssig succession til nærtstående

medarbejdere, jævnfør lov 2002.39430. Skattemæssig succession vil for mange være interessant,

idet de færreste vil have de økonomiske muligheder det kræver, såfremt et genrationsskifte

gennemføres skattepligtigt. Nedenfor vil reglerne for skattemæssig succession blive gennemgået

for både familiemedlemmer og nærtstående medarbejdere.

7.1 Aktieavancebeskatningslovens § 34

7.1.1 Personer omfattet af skattemæssig succession

Generationsskifte med skattemæssig succession til nære familiemedlemmer forudsætter, som

udgangspunkt ikke andet end, at erhververen er nært beslægtet med overdrageren. Der

foreligger altså ingen forventninger til eller forventninger om, at erhververen er tilknyttet

selskabet, der skal generationsskiftes. Nærtstående familiemedlemmer kan ikke sidestilles med

28 Der henvises til DSL § 29 for regler om generationsskifte ved skattemæssig succession af dødsbo.
29 Der henvises til beskrivelse af den gaveafgiftsberettigede personkreds, der beskrives i BAL § 1
30 Generationsskifte og Omstrukturering, side 305, afsnit 4
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den gaveafgiftsberettigede personkreds, men begrænses til børn, børnebørn, søskende,

søskendes børn og søskendes børnebørn jævnfør ABL § 34, stk. 1.

I modsætning til personer der er omfattet af den gaveafgiftsberettigede personkreds, omfattes

afkom længere nede i slægtsleddet end overdragerens børnebørn, ikke af den

successionsberettigede personkreds. Dog skal det bemærkes, at der ikke er hindringer for, at

overdrageren generationsskifter til sit barnebarn, og denne generationsskifter til sit barn.

Ydermere kan der ikke generationsskiftes til ægtefæller eller disses børn, altså svigersønner eller

døtre. Dette kan forekomme selvmodsigende, idet der efter reglerne i KSL § 26A, stk. 2, kan

generationsskiftes til en successionsberettiget, der herefter overlader driften til sin ægtefælle.

Jævnfør ovenstående afsnit er det et væsentligt forhold, om erhververen omfattes af den

successionsberettigede personkreds. Det er indlysende, hvis den afgiftsberettigede personkreds

omfatter samme personer, som den successionsberettigede personkreds, idet ovenstående

forskelle ikke er logiske, jævnfør ovenstående gennemgang. Det er således overordentligt vigtigt,

at det undersøges, om erhververen omfattes af den successionsberettigede personkreds jævnfør

ABL § 34, stk. 1, nr.1.

7.1.2 Krav til overdragne aktier

Som tidligere beskrevet er det ikke alle aktier og anparter, der kan generationsskiftes med

skattemæssig succession. For det første skal det bemærkes, at der i ABL § 34, stk. 1, nr. 2, stilles

krav om, at aktierne der overdrages som minimum udgør 1 % af den samlede aktie- eller

anpartskapital. Såfremt dette krav opfyldes, skal følgende krav til aktierne endvidere opfyldes,

førend det er muligt at generationsskifte med skattemæssige succession.

Aktier omfattet af enten ABL § 17 om næringsaktier eller ABL § 18 om andele i andelsforeninger,

kan generationsskiftes med skattemæssige succession. Dette gælder endda, uanset hvor stor

andelen af de overdragne aktier udgør af den samlede aktie- eller anpartskapital. Aktier omfattet

af ABL § 19 kan ikke generationsskiftes med skattemæssige succession jævnfør ABL § 34, stk. 1,

nr 4.

7.1.3 Krav til selskabet

7.1.3.1 Selskabets virksomhed

Ifølge både ABL § 34, stk. 1, nr 3 er der krav til hvilke aktiviteter selskabet har. En passiv

investeringsvirksomhed, kan således ikke generationsskiftes med skattemæssig succession efter

reglerne i ABL § 34.
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En passiv investeringsvirksomhed defineres som en virksomhed, der i overvejede grad har en

eller flere følgende aktiviteter, udlejning af fast ejendom, besiddelse af kontanter og eller

værdipapirer eller lignende aktiver. På trods af, at passive investeringsvirksomheder, som

udgangspunkt ikke kan generationsskiftes med skattemæssig succession, er der enkelte

undtagelser31.

7.1.3.2 Selskabets indtægter

Udover, at selskabets aktivitet i sig selv stilles overfor ovenstående krav, stilles selskabets

indtægter også overfor en række krav jævnfør ABL § 34, stk. 6. Hvis virksomhedens indtægter

hovedsageligt, altså udgør mindst 50 % af selskabets indtægter, stammer fra passiv investering,

defineres selskabet som en passiv investeringsvirksomhed. Indtægter fra passiv investering

omfatter som udgangspunkt finansielle indtægter. Finansielle indtægter omfatter indtægter fra

udlejning af fast ejendom, besiddelse af kontanter og værdipapirer og lignende. Selskabets

indtægter forstås som den regnskabsmæssige omsætning tillagt summen af øvrige

regnskabsmæssige indtægter, opgjort som gennemsnittet af de seneste 3 regnskabsår.

7.1.3.3 Selskabets aktiver

Afslutningsvis stilles også selskabets aktiver overfor en række krav jævnfør ABL § 34, stk. 6.

Selskabet defineres som passiv investeringsvirksomhed, hvis handelsværdien, også betegnet

som dagsværdien, af selskabets udlejningsejendomme, kontantbeholdninger og værdipapirer og

lignende aktiver udgør mindst 50 % af den samlede handelsværdi. I lighed med opgørelsen af

selskabets indtægter, opgøres handelsværdien af selskabets aktiver som gennemsnittet heraf de

seneste 3 regnskabsår.

Jævnfør ovenstående afsnit, er det et væsentligt forhold at foretage en vurdering af selskabets

virksomhed, herunder både af selskabets virksomhed i sig selv, selskabets indtægtskilder og

selskabets aktivmasse. Såfremt der opstår tvivlsspørgsmål omkring ovenstående forhold,

anbefales det at søge bindende svar hos SKAT, således at der ikke er risiko for, at

generationsskiftet ikke kan gennemgøres med skattemæssig succession, fordi selskabet ikke

efter gældende regler, opfylder ovenstående krav jævnfør ABL § 34, stk. 1, nr 3 og ABL § 6.

31 Generationsskifte og Omstrukturering, side 330, afsnit 2
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7.1.4. Beskatning ved skattemæssig succession

Som tidligere beskrevet betyder skattemæssig succession, at erhververen overtager

overdragerens skattemæssige stilling. Der skal således ikke afregnes skat af eventuelle

forskelsværdier, der måtte være på tidspunktet for overdragelse. Dette betyder således også, at

den udskudte skat af eventuelle forskelsværdier skal afregnes hvis selskabet på et senere

tidspunkt afstås.

Udover, at skatten af eventuelle forskelsværdier udskydes til tidspunktet hvor selskabet afstås,

skal der afregnes skat efter reglerne i KSL § 33C. Jævnfør KSL § 33C, stk. 1, anvendes reglerne i

denne paragraf såfremt erhververen omfattes af BAL § 22, stk. punkt d32. KSL § 33C, stk. 2

fastslår, at det ikke er overdrageren, men erhververen der beskattes, når der generationsskiftes

med skattemæssig succession. Det betyder således, at erhververen overtager overdragerens

skattemæssige værdier, herunder både skattemæssige anskaffelsessummer og foretagne

skattemæssige afskrivninger på tidspunktet for overdragelse. På trods af, at erhververen som

udgangspunkt blot overtager overdragerens skattemæssige værdier, skal det bemærkes, at

underskud fra tidligere indkomstår ikke kan fratrækkes ved overdragelse, jævnfør KSL § 33 C,

stk. 4, selvom dette umiddelbart virker modsigende, idet disse værdier ligeledes er en del af

overdragerens skattemæssige værdier.

7.1.5 Beregning af passivpost

Afsnittet vedrørende beskatning i forbindelse med succession har fastslået, at det bærende

element i skattemæssig succession er, at erhververen overtager overdragerens skattemæssige

værdier. Dette betyder således, at erhververen overtager alle eventuelle udskudte

skatteforpligtelser af forskelsværdier. Skattemæssig succession betyder således ikke, at der ikke

skal afregnes skat, men blot at afregningen heraf udskydes til det tidspunkt hvor selskabet

afstås. Idet erhververen overtager en eventuel gældsforpligtelse overfor SKAT, skal denne

indregnes i selskabets balance på tidspunktet for overdragelse33. Gældsforpligtelsen, også kaldet

passivposten beregnes efter reglerne i KSL § 33D.

Der indregnes en passivpost såfremt erhververen er omfattet af KSL § 33 C, og såfremt der

tillægges gaveafgift i forbindelse med generationsskifte. Indregning af passivpost kræver, at

overdragelsen sker med skattemæssig succession, og erhververen således overtager

32 Der henvises til gennemgang heraf i afsnit 7.5
33 Generationsskifte og Omstrukturering, side 342, afsnit 1
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overdragerens skattemæssige værdier. Passivposten beregnes i forbindelse med beregning af

beløbet, af hvilket, der skal erlægges gaveafgift. Jævnfør KSL §§ 33 D, stk. 1, nedsættes det

gaveafgiftsberettigede beløb med passivposten.

Passivposten skal modsvare eventuelle fremtidige skatter af alle aktiver, der på tidspunktet for

overdragelsen har en forskelsværdi og beregnes med en fastsat procent af den skattepligtige

fortjeneste overdrageren ville have haft, såfremt han havde realiseret de overdragne aktiver på

tidspunktet for overdragelse. Idet det er ukendt, på hvilket tidspunkt forpligtelsen skal afregnes,

er det vanskeligt at afgøre hvilken procent, der vil være mest korrekt til beregning af

passivposten. Idet både det tidsmæssige perspektiv og reglerne for beskatning af

kapitalgevinster vil påvirke forpligtelsen, er der ikke sikkerhed om at den økonomiske

skattelettelse overdrageren har fået, vil blive modsvaret af en tilsvarende skattebyrde for

erhververen. Samtidig vil det have en væsentlig betydning for beregning af passivposten, at

erhververen overtager overdragerens skattemæssige anskaffelsessummer. Idet det må antages at

overdrageren siden anskaffelsen af de respektive aktiver, har foretaget skattemæssige

afskrivninger, vil erhververen overtage et væsentligt forringet afskrivningsgrundlag. Dette

betyder, at de fremtidige skattemæssige afskrivninger vil være lavere og at fradraget i den

skattepligtige indkomst alt andet lige også vil være lavere.

Ovenstående udfordringer har resulteret i, at der er fastsat følgende procenter til beregning af

passivposten. Af fortjeneste, der vil blive beskattet som aktieindkomst, beregnes passivposten

med 30 % og for resterende fortjeneste, der ikke vil blive beskattet som aktieindkomst, beregnes

passivposten med 22 % jævnfør KSL § 33 D, stk. 2.

7.1.6 Delkonklusion

Såfremt overdrager ønsker at generationsskifte med skattemæssig succession, kræves det, af

reglerne herom, at der er en række forhold der er taget stilling til. Generationsskifte med

skattemæssig succession er ikke en mulighed for alle, hvorfor det er altafgørende, at der tages

stilling til alle forhold, der kan opstå i forbindelse med generationsskifte med skattemæssig

succession, inden det gennemføres. Såfremt et eller flere forhold ikke kan opfyldes, vil hverken

overdrager eller erhverver opnå de skattemæssige fordele af skattemæssig succession.

På trods af, at reglerne om skattemæssig succession letter skattebyrden for såvel overdrager som

erhverver, kan et generationsskifte ikke gennemføres uden nogen form for afregning overfor

SKAT. Der henvises til afsnit om gennemgang af reglerne i boafgiftsloven, gennemgået i afsnit

7.5, der behandler den såkaldte gaveafgift, også kaldet generationsskifteskat.
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7.2 Aktieavancebeskatningslovens § 35

I gennemgangen af ABL § 35 vil mulighederne blive gennemgået for at overdrage en

selskabsdrevet virksomhed til en medarbejder ved anvendelse af successions reglerne.

Der vil blive gennemgået hvordan en virksomhedsejer kan overdrage virksomheden til en

nærtstående medarbejder ved anvendelse af reglerne indenfor succession.

Der vil blive beskrevet hvilke krav der er til minimumsgrænser, værdipapirer der kan blive

overdraget, selskabets aktivitet, succession berettigede, familiesuccession og

medarbejdersuccession. Til sidst ses der på konsekvenserne ved succession.

7.2.1 Minimumsgrænser

Ved en overdragelse af aktier i forbindelse med et generationsskifte er der minimumsgrænser.

Ifølge ABL § 34, stk. 2 er det et krav at den enkelte overdragelse af aktier udgør mindst 1 % af

stemmeværdien.

7.2.2 Betingelser

Desuden er det vigtigt at være opmærksom på hvilke værdipapirer der kan overdages. Jævnfør

ABL § 19, er aktier og investeringsforeningsbeviser mv. udelukket for succession jævnfør ABL §

34, stk. 1, nr. 4.

7.2.3 Selskabets aktivitet

I forhold til selskabets aktivitet er der nogle forhold man skal være opmærksom på før man kan

succedere jævnfør reglerne i ABL § 34. stk. 2-3.

For at anvende reglerne inden for succession i henhold til ABL § 34, stk 2-3 afhænger det af

aktiviteten i det selskab som aktierne vedrører. Det er ikke muligt at succedere såfremt aktierne

i et selskab hvis hovedaktivitet består i udlejning af fast ejendom, ejerskab af kontanter,

værdipapirer eller lignende jævnfør ABL §34, stk. 3 og stk. 6.

Reglerne vedrørende overdragelse med succession kan ikke anvendes hvis erhververen ikke har

hjemsted i Danmark jævnfør reglerne i KSL § 1.

Dog er der alligevel mulighed for at reglerne kan anvendes, hvis aktierne er tilknyttet et fast

driftssted i Danmark og dermed er omfattet af dansk beskatning jævnfør ABL § 34, stk. 3.

7.2.4 Anvendelsesområde

I ABL § 35 kan der overdages og eller generationsskiftes til medarbejdere. Der er en nogle

betingelser der skal være opfyldt før man kan succedere til medarbejdere. Det indebærer

generelle betingelser der er beskrevet ovenfor i ABL § 34 dog ikke betingelsen at det skal være
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nær familie med videre jævnfør ABL 34, stk. 1.

Medarbejderen skal indenfor de seneste 5 år have været beskæftiget i virksomheden med et

antal timer svarende til fuldtidsbeskæftigelse i sammenlagt mindst 3 år. Herudover skal

medarbejderen have været ansat i virksomheden der udsteder aktierne der skal overdrages til

medarbejderen.

Yderligere gælder det jævnfør ABL § 35, stk. 2, at de overdragne aktier er modtaget af

overdrageren som vederlag ved en aktieombytning, fusion, spaltning m.v. inden for de seneste 5

indkomstår, kan fuldtidsbeskæftigelse i det indskydende eller erhvervende selskab medregnes

ved opgørelsen af kravet om fuldtidsbeskæftigelse.

Ifølge ABL § 34 er det også muligt at overdrage aktierne til tidligere ejere og i dette tilfælde

antages det også at man må kunne overdage til tidligere medarbejdere hvis disse har været ejere

af virksomheden.

7.2.5 Konsekvenser ved succession

Konsekvenserne for erhververen ved at succedere er at denne indtræder i overdragerens

skattemæssige position. Det vil betyde at både anskaffelsestidspunkt og anskaffelsessummen vi

blive overdraget. Ved denne succession vil overdrageren ikke blive beskattet.

Parterne i forbindelse med et generationsskifte skal være enige om at der skal ske overdragelse

via succession. Når overdragelsen er plads skal dette valg meddeles til SKAT senest i forbindelse

med rettidig indsendelse af den hidtidige ejers selvangivelse for det år, hvor overdragelsen har

fundet sted34.

7.3 Aktieavancebeskatningslovens § 35 A

Udover ovenstående i ABL § 35 kan man også overdrage til en tidligere ejer med succession. For

at aktierne kan ovedrages med succession er det et krav at betingelserne i ABL § 34 er opfyldt

bortset fra ABL §34, stk. 1, nr. 1.

Desuden er det også en betingelse at overdragelsen til den tidligere ejer sker indenfor 5 år efter

at overdrageren har erhvervet aktierne.

34 Generationsskifte, Grant Thornton, side 8
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7.4 Aktieavancebeskatningslovens § 36

7.4.1 Indledning

Afsnittet vil omhandle reglerne der fremgår af ABL § 36.Indledningsvis vil skattefri

aktieombytning blive defineret. Yderligere vil der blive beskrevet reglerne for aktieombytning

med tilladelse jævnfør ABL § 1-3 og uden tilladelse jævnfør § 36, stk. 6-7 og herunder hvilke

betingelser der skal være opnået for dette.

7.4.2 Definition

Definitionen af ombytning aktier er når aktier i et selskab erhverver en andel af et andet

selskabs aktiekapital35.

Det har den virkning, at det opnår flertallet af stemmerne i dette selskab. Til gengæld får man

værdipapirer tilhørende aktionærerne i det andet selskab.

I ABL § 36, stk. 2 står beskrevet følgende:

”…den transaktion, hvorved et selskab erhverver en andel i et andet selskabs aktiekapital med

den virkning, at det opnår flertallet af stemmerne i dette selskab, ved til gengæld for

værdipapirer tilhørende kapitalejer i det andet selskab at tildele dem aktier eller anparter i det

første selskab og eventuelt en kontant udligningssum”.

En aktieombytning kan gennemføres skattefrit eller skattepligtigt. Ved den skattefrie

aktieombytning, der i nedenstående bliver beskrevet, kan der enten søges tilladelse ved SKAT,

eller benytte de objektive regler som blev indført i 2007 som er paragrafferne i ABL § 36, stk. 6-

7, hvor der laves en omstrukturering uden forudgående tilladelse fra SKAT.

Et eksempel på en skattefri aktie ombytning kan være følgende. En virksomhedsejer kan være

ejer af et driftsselskab men vil gerne sikre den frie likviditet. Derfor oprettes et holdingselskab

over driftsselskabet. På denne måde kan virksomhedsejeren fører udbytter skattefrit op i

holdingselskabet.

7.4.3 Betingelser for skattefri aktieombytning

Når der snakkes om skattefrie aktieombytninger er de selskaber der er omfattet af

aktieavancebeskatningsloven beskrevet i ABL § 36, stk. 1. Ved afgørelse om hvilke selskaber der

35 ABL § 36, stk. 2.



Side 33 af 92

er omfattet lægges der særligt vægt på om der er tale om et erhvervsdrivende selskab omfattet af

retlig regulering og med en fast indskudskapital. Desuden må ingen af de selskabsdeltagene

hæfte personligt for selskabets forpligtelser men hæftelsen er begrænset til den kapital som

deltagerne har indskudt.

Desuden beskriver ABL § 36, stk. 2 desuden at det modtagne selskab skal opnå flertallet af

stemmerne i det indskydende selskab. Dermed har man aktie majoriteten.

7.4.4 Frister i forbindelse med skattefrie aktieombytninger

Skattefrie aktieombytninger skal ifølge ABL § 36, stk. 4 være indberettet og gennemført indenfor

5 måneder efter ombytningen har fundet sted.

7.4.5 Skattefri aktieombytning med tilladelse

Indledningsvis skal de objektive betingelser være opfyldt for at kunne gennemføre en

omstrukturering skattefrit.

I følgende afsnit omkring vil skattefri aktieombytning blive gennemgået. Herunder beskrivelse

af subjektive forhold såsom forretningsmæssig begrundelse, generationsskifte, forhold i

forbindelse med hæftelse.

Aktieombytning med tilladelse er, jævnfør ovenstående nævnt, hvor man anmoder om

skattemyndighedernes tilladelse jævnfør ABL §36, stk. 1-3.

I denne tilladelse har myndighederne mulighed for at sætte vilkår for tilladelsen. Overholder

man ikke de vilkår SKAT har sat til tilladelsen, medfører dette at tilladelsen bortfalder jævnfør

ABL § 36, stk. 1-5.

7.4.5.1 Forretningsmæssig begrundelse

SKAT har i forbindelse med aktieombytning med tilladelse nogle punkter der skal være opfyldt.

Helt centralt, er det for ombytningen, at der skal foreligge en forretningsmæssig begrundelse for

at opnå tilladelsen. SKAT kan med denne begrundelse undgå at ansøgere vil begå

skatteundgåelse eller skatteunddragelse36. Men når det er sagt så er det en vurdering fra

ansøgning til ansøgning.

36 https://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=2133295&vId=0
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7.4.5.2 Generationsskifte

Hver enkelt ansøgning er som ovenfor nævnt en individuel vurdering.

Dog vil man i forbindelse med generationsskifter, hvor ejeren nærmer sig pensionsalderen, se at

SKAT er tilbøjelige til at lette administrationen og give tilladelse, da det er med et ønske om at

viderefører virksomheden ud i fremtiden. Ansøgningen bør være begrundet og at man ønsker at

generationsskifte er ikke nok argumentation. Der bør derfor ligge en redegørelse herfor.

SKAT kigger på om det udelukkende kun er i aktionærens interesse eller om det også er i den

næste generations interesse. Er det dette vil man kunne opnå lettere tilladelse37.

7.4.5.3 Hæftelsesbegrænsning

I forbindelse med en aktieombytning vil man jævnfør ovenstående kunne adskille

driftsselskabet med det nystiftede holdingselskab. I denne adskillelse er det muligt at fører alt

overskydende likviditet op i holdingselskabet. På denne måde er disse likvider dermed ”sikret”

og adskilt fra den driftsrisiko der er i driftsselskabet.

Denne adskillelse ses typisk i almindelige selskabskonstruktioner. Så har hovedaktionærerne

sikret deres opsparede likviditet. Så har man eksempelvis sikret disse likvider hvis

driftsselskabet skulle blive sagsøgt eller lignende.

Er det alene derfor man har ønske om at foretage ombytningen vil SKAT ikke godkende dette.

Der bør derfor ligge en dybere argumentation til grund sammen med ovenstående punkter.

7.4.6 Aktieombytning uden tilladelse

7.4.6.1 Indledning

I det følgende afsnit vil der blive gennemgået hvilke betingelser der skal være opfyldt for at

kunne aktieombytte skattefri uden tilladelse. Herunder holdingkravet, anmeldelse og hvilke

regler der gældende vedrørende hvilken værdi en ombytning skal ske til.

Ved lov nr. 343 af 18. april 2007 blev der mulighed for at lave en skattefri aktieombytning uden

tilladelse. Dette blev muligt ved at paragraffen i ABL § 36, stk. 6 - 7 blev tilføjet.

7.4.6.2 Objektive betingelser

De generelle objektive betingelser i indledningen skal være opfyldt for at kunne gennemfører en

aktieombytning uden tilladelse.

37 http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oID=1945325&chk=203356&layout=353121
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7.4.6.3 Holdingkrav

Jævnfør ABL § 36, stk. 6 er det et krav, at det erhvervende selskab af aktierne i forbindelse med

en aktieombytning, ikke afstår aktierne indenfor 3 år. På denne måde kan man ikke omgå

avancebeskatningen.

Foretager man efterfølgende en kapitalforhøjelse ved, at en tredje mand træder ind i selskabet,

vil dette ikke være et brud på reglerne vedrørende holdingkravet38.

Holding kravet på 3 års perioden er gældende fra ombytningstidspunktet hvor aktieombytning

sker i det erhvervende selskab.

I forbindelse med aktieombytningen og efterfølgende omstruktureringer vil følgende

omstruktureringer ikke blive anset for afståelse af aktier hvis:

 det erhvervende selskab efterfølgende ved en ny skattefri aktieombytning ombytter

aktierne i det erhvervede selskab med aktier i et mellemliggende holdingselskab

 det erhvervende selskab efterfølgende spaltes skattefrit, og aktierne i det erhvervede

selskab overdrages til et eller flere af de modtagende selskaber

 det erhvervede selskab efterfølgende spaltes skattefrit

 det erhvervende eller det erhvervede selskab efterfølgende indgår i en skattefri fusion

Brydes nogle af kraven jævnfør ovenstående aktieombytning uden tilladelse vil man blive

skattepligtige af den avance der opstår.

7.4.6.4 Anmeldelse

Jævnfør ABL§ 36, stk. 7 skal det selskab der ar deltaget i en aktieombytning uden tilladelse

anmelde dette til SKAT. Dette skal foretages senest i forbindelse med selskabets selvangivelse

for det indkomstår hvor ombytningen har foregået.

Skulle erhvervende selskab afstå de erhvervede aktier indenfor 3 års perioden skal dette

anmeldes til SKAT inden for 1 måneden efter afståelsen jævnfør ABL § 36, stk. 7.

7.5 Reglerne om afgifter af gaver efter reglerne i boafgiftslovens §§ 22-23

Når der gives en gave, er der forskellige skattemæssige behandlinger heraf, alt efter hvordan

forholdet mellem giver og modtaget er. Almindeligvis vil der af værdier af gaver ske beskatning

38 http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oID=1945253
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efter reglerne i statsskattelovens39 § 4, c eller efter reglerne herom i personskattelovens40 § 3.

Kun i visse tilfælde, hvor slægtsforholdet mellem giver og modtager er så nært, at det omfattes af

den gaveafgiftsberettigede personkreds, vil værdier af gaver blive beskattet efter regler herom i

boafgiftsloven41.

Der kan således opnås skattemæssige fordele ved gaver, såfremt gaven gives til et nærtstående

familiemedlem. Ud over kravet om slægtsforhold, kræves herudover kun, at modtageren af

gaven skal være bosiddende i Danmark, og altså være skattepligtig til Danmark jævnfør reglerne

i SL § 4, jævnfør KSL § 1.

I afsnit 7.5.1 vil de nærmere regler omkring gaver blive gennemgået. Samtidig vil

sammenhængen til ovenstående gennemgang af generationsskifte med skattemæssig succession

blive gennemgået.

7.5.1. Den gaveafgiftsberettigede personkreds

Ifølge reglerne i BAL §§22-23, kræves det at der et nært slægtsforhold mellem giver og modtager

såfremt, der skal ske beskatning efter reglerne i boafgiftsloven. Nedenfor er den

gaveafgiftsberettigede personkreds defineret ved følgende:

”Den afgiftsberettigede personkreds omfatter børn og deres afkom, børns ægtefæller, forældre

og bedsteforældre, personer, der har haft fælles bopæl med gavegiver i de sidste 2 år før

modtagelsen af gaven, personer, der tidligere har haft fælles bopæl med gavegiver i en

sammenhængende periode på mindst 2 år, når den fælles bopæl alene er ophørt på grund af

institutionsanbringelse, herunder i en ældre bolig, samt plejebørn, der har haft bopæl hos

gavegiver i en sammenhængende periode på mindst 5 år, når opholdet er begyndt, inden

plejebarnet fylder 15 år, og højst en af plejebarnets forældre har haft bopæl hos gavegiver

sammen med plejebarnet”42.

Definitionen af personkredsen er ikke udtømmende, hvorfor der yderligere henvises til BAL §

22, stk. 2, a-f.

39 Herefter kaldet SL
40 Herefter kaldet PSL
41 Herefter kaldet BAL
42 Citat, Generationsskifte og Omstrukturering, side 280, afsnit 2.2.2 Den gaveafgiftsberettigede

personkreds
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7.5.2. De afgiftsfri gaver

Jævnfør BAL § 1, stk. 1, skal der afregnes en boafgift på 15 % til SKAT, såfremt modtager er

omfattet af BAL § 1, stk. 2. Som udgangspunkt skal der af alle gaver afregnes boafgift, der er dog

enkelte undtagelser hertil, samt bundgrænser, der gælder for alle, der er omfattet af reglerne.

Gaver, der gives mellem ægtefæller43 er altid afgiftsfri jævnfør BAL § 22, stk. 3, idet der skal

være plads til at ægtefæller frit kan foretage omfordeling af deres fælles formue, uden

skattemæssige konsekvenser. Det skal dog bemærkes, at gaver, der gives mellem ægtefæller skal

gives ved ægtepagt og tinglyses i forbindelse hermed for at opnå civilretlig gyldighed.

Herudover omfatter afgiftsfriheden gaveafgift af gaver, som gavegiveren betaler for modtageren

jævnfør BAL § 24, stk. 5. Denne afgiftsfrihed er et væsentligt forhold i forbindelse med

generationsskifte, idet dette kan give erhverver en endnu større skattelettelse når der samtidig

succederes i overdragerens skattemæssige værdier og opnås fordele som følge af reglerne om

indregning af passivpost jævnfør tidligere gennemgang heraf.

Ovenstående gennemgang af afgiftsfrihed i forbindelse med gaver er ikke udtømmende, hvorfor

der henvises til kapitel 5 i BAL. Det vurderes, at de gennemgåede forhold er de væsentligste for

afhandlingen, idet generationsskiftet jævnfør beskrivelsen af case virksomheden skal

gennemføres til enten overdragers nærtstående familiemedlem eller overdragers nærtstående

medarbejder.

7.5.3. Bundfradrag og de afgiftspligtige gaver

Alle gaver, der ikke omfattes af afgiftsfriheden jævnfør ovenstående gennemgang, er

afgiftspligtige. Såfremt en gave ikke omfattes, vil gaven være afgiftspligtig.

Jævnfør BAL § 22, stk. 1, kan en person årligt give afgiftsfri gaver for et årligt fastsat niveau44.

Bundgrænsen for afgiftsfri gaver reguleres efter reglerne i PSL § 20. Det gælder for afgiftsfri

gaver, at modtager skal være omfattet af BAL § 22, stk. 1, a-f. Såfremt bundgrænsen overstiges,

skal der lægges en boafgift på 15 % af gavens værdi til SKAT jævnfør BAL § 23, stk. 1. Har gaven

43 Tilsvarende regler gælder for registrerede partnere jævnfør Generationsskifte og Omstrukturering, side

281, note 72
44 Afgiftsfrit beløb i 2013 KR. 58.700, afgiftsfrit beløb I 2014 KR. 59.800
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karakter af kapital- eller formuegode, hvorfor modtager vil modtage en indtægtsnydelse, skal

der erlægges en boafgift på 36,25 % jævnfør BAL § 24, stk. 1-245.

Gaver, der omfattes af disse regler vil typisk være fast ejendom, løsøre, obligationer og lignende

aktiver. Udover at boafgiften er væsentligt højere end boafgiften i BAL § 23, stk. 1, tages der ej

heller hensyn til bundfradrag, hvorfor boafgiften på 36,25 % beregnes af den samlede værdi af

kapital- eller formuegodet.

7.5.4. Fradrag af passivpost

Jævnfør tidligere gennemgang af indregning af passivpost i forbindelse med generationsskifte

med skattemæssig succession, skal det bemærkes at der er mulighed for at fradrage denne i den

boafgiftspligtige værdi46. Det skal yderligere bemærkes, at generationsskiftet skal gennemføres

efter reglerne i KSL § 33 C og at passivposten skal være beregnet efter reglerne i KSL § 33 D.

Baggrunden for, at der er mulighed for fradrag af den beregnede passiv post er, at man

erkender, at erhverver, overtager en gældsforpligtelse, da erhverver, overtager overdragers

skattemæssige værdier, og altså vil blive pligtig til at afregne overfor SKAT på et senere

tidspunkt.

7.5.5. Delkonklusion

Gennemgang af boafgiftsloven kan det have væsentlig betydning for, hvilke regler gavemodtager

omfattes af. Det anbefales således at der er taget stilling til ovenstående forhold, forud for at der

gives en gave. Herudover skal det bemærkes, at den afgiftsberettigede personkreds jævnfør BAL

§ 1, stk. 2, a-f er udtømmende, hvorfor det ikke kan forventes at personer herudover kan blive

omfattet på nogen måde.

45 Generationsskifte og Omstrukturering, side 286, afsnit 2
46 Generationsskifte og Omstrukturering, side 287, afsnit 1
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8 A/B model

8.1 Indledning

Indledningsvis vil A/B modellen blive beskrevet helt overordnet. Dernæst vil der blive refereret

koblingen mellem ABL § 36 og fordelene ved stiftelse af en Holding struktur.

Yderligere vil beregningen af forlods udbytte ret udbytterentens størrelse samt

åremålsbegrænsningsperioden blive beskrevet. Afslutningsvis vil fordelene og ulemperne ved

anvendelse af A/B- modellen blive oplistet.

8.2 Modellens anvendelse

En A/B model er en model der kan bruges i forbindelse med generationsskifter. Man etablerer

en selskabsstruktur med A-aktier og B-aktier. Den eksisterende virksomhedsejer / kapitalejer

tillægges en udbytteret mens den indtrædende søn eller evt. nære medarbejder kan købe sig ind

i virksomheden som kapitalejer til en lavere kurs.

Den eksisterende ejer vil blive tildelt A-aktier med dertilhørende forlods udbytteret. Den

indtrædende kapitalejer tildeles B-aktier men når denne forlods udbytteret er fuldt udnyttet

eller udløbet vil aktieklasserne med A – og B-aktier blive opløst. Den indtrædende kapitalejer

kan herefter købe A-aktierne fra den oprindelige kapitalejer til en i forvejen aftalt pris jævnfør

LL § 16B stk. 247.

8.3 Aktieavancebeskatningslovens § 36

I henhold til tidligere nævnte regler i ABL § 36 stk. 1-7 kan man bruge en skattefri aktie

ombytning i forbindelse med planlægningen af en A/B model. Det vil give den optimale

anvendelse af A/B modellen i og med man dermed overdrager på øverste niveau. Illustreret

jævnfør nedenstående eksempel48 hvor der før aktieombytningen vil være en ejer der har et

driftsselskab. Herefter kommer der en evt. søn ind i virksomheden og der bliver stiftet et

holdingselskab til hver.

47 Generationsskifte og Omstrukturering, Søren Halling-Overgaard & Birgitte Sølvkær Olesen, side 18
48 Model, egen tilvirkning
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Man ombytter skattefrit med eller uden tilladelse hvor en aktieombytning med tilladelse vil være

det nemmeste at gennemfører dog vil det også være muligt med tilladelse. Som tidligere nævnt

er det i forbindelse med generationsskifte set at skattemyndigheder er tilbøjelige til at give

tilladelsen. Dette er dog en afgørelse fra sag til sag.

Begrænsningen med holdingstrukturen er at man er begrænset af det 3-årige holdingkrav.

8.4 Beregning af forlods udbytte ret og udbytterente

Fastsættelse af rente og risikofaktor er vigtigt i forbindelse med en A/B model.

Det er jævnfør SKM 2003.66 LR49 en forudsætning for A/B modellens accept at rente og

risikofaktor indgår i formlen for beregning af A-aktionærernes forlods udbytte ret.

Til at fastslå hvilken beregning der ligger til grund for at beregne forlods udbyttet tages der

udgangspunkt i dom fra Skatterådet50. Jævnfør denne dom vil beregningen blive at den

indtrædende parts andel (selskabs værdi + tegningsbeløb) minus tegningsbeløbet.

I forhold til udbytte renten kan bruges dom afsagt jævnfør 6 %51.

8.5 Åremålsbegrænsningsperioden

Definitionen på åremålsbegrænsningsperioden er den tidsmæssige grænse som den forlods

udbytteret skal løbe over.

49 https://www.skat.dk/SKAT.aspx?oID=363870
50 https://www.skat.dk/SKAT.aspx?oID=215348
51 https://www.skat.dk/SKAT.aspx?oID=215348
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Åremålsbegrænsning skal sikre at udbytteretten ikke løber for evigt og samtidig til dels sikre at

prisen for aktierne vil svare til markedsprisen.

8.6 Vedtægtsmæssige ændringer

I forbindelse med fastsættelse af ovenstående faktorer er det vigtigt at påpege, at det kræver

vedtægtsmæssige ændringer. I forbindelse med udvidelse af aktiekapitalen påpeger SKAT

jævnfør afgørelse SKM2005.549.LR, at der skal ske en vedtægtsmæssig ændring i og med, at det

ændring i aktiekapital anses for væsentlig ændring52.

Denne ændring frafalder ved forlods udbytte rettens udløb.

Yderligere bør aktionærerne lave en aktionæroverenskomst så alle formelle krav er på plads. Det

anbefales at få foretaget disse ændringer i samarbejde med rådgiver i form af advokat eller

revisor.

8.7 Fordele og ulemper ved A/B modellen

8.7.1 Fordele

De fordele der er ved at benytte sig af en A/B model er at man letter finansieringsbehovet for

den indtrædende part. Dette sker som sagt grundet selskabet finansierer overdragelsen via

løbende udbytteudlodninger. Dette vil øge chancerne for fremtidig videreførelse af selskabet.

Modellen er også et alternativ til de situationer hvor successionsreglerne ikke kan finde

anvendelse grundet reglerne i ABL § 34, stk. 6. Dette er beskrevet afsnit 7.1, hvor der bliver

beskrevet at succession ikke er en mulighed når selskabet defineres, som værende en passiv

investeringsvirksomhed.

8.7.2 Ulemper

De ulemper der kan være ved A/B modellen er at samarbejdet mellem overdrager og

erhververen skal være tæt. Dette kan være svært hvis man laver modellen med ikke-interesse

forbudne parter der ofte vil have andre interesser ind hvis det var interesse-forbundne parter.

Desuden er det tidskrævende at planlægge modellen. Ofte vil der skulle søges bindende svar fra

skattemyndighederne for at sikre at modellen er i overensstemmelse med regelsættet herom.

52 https://www.skat.dk/SKAT.aspx?oID=363870
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Skulle man etablere en holdingstruktur som nævnt ovenfor vil man være underlagt

holdingkravet på 3 år.
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9 Værdiansættelsesmæssige udfordringer ved generationsskifte

9.1 Indledning

Når et generationsskifte er planlagt og begge parter, overdrager og erhverver, er blevet enige om

de formelle forhold, er næste skridt at aftale den pris virksomheden skal overdrages for. Dette

kan være en ligeså stor udfordring som planlægningen, idet der kan opstå interessekonflikter,

idet begge parter alt andet lige vil være interesserede i en pris, der har færrest skattemæssige

konsekvenser. Det er således væsentligt, at vigtigheden af fastsættelse af virksomhedens værdi

ikke overses, idet den alt andet lige vil udløse skattemæssige konsekvenser for de involverede

parter.

Følgende afsnit behandler værdiansættelsesprincipper og metoder for henholdsvis enkeltaktiver

og hele virksomheder. De principper der vil blive uddybende beskrevet er cirkulærerne TSS

2000-10, TSS 2000-9 samt cirkulærer nr. 185 af 17. november 1982.

Det har stor betydning for værdiansættelsen, om det er enkelte aktiver, der skal værdiansættes

eller en hel virksomhed.

Samtidig skal det bemærkes, at SKAT efter gældende regler har adgang til at foretage

korrektioner/omstødelse i værdiansættelser, herunder både af enkeltaktiver og hele

virksomheder, såfremt de ikke finder værdiansættelserne i overensstemmelse med skønnede

handelsværdier.

9.2 Værdiansættelse af enkeltaktiver og hele virksomheder

Der er ingen direkte regler for hvordan en virksomhed, og dennes aktiver, skal værdiansættes i

forbindelse med et generationsskifte, udover at det forventes af SKAT, at de værdier der

fastsættes er i overensstemmelse med de værdier, der ville være blevet fastsat med en uafhængig

tredjemand jf. LL § 2. Der foreligger en række vejledninger, på de områder, der typisk vil blive

genstand for uenighed. Disse vil kort blive gennemgået nedenfor.

Værdipapirer værdiansættes oftest efter børskursen, såfremt de er noterede. Unoterede

værdipapirer foreslås af SKAT værdiansat efter TSS-cirkulære 2000-953. Dette cirkulære bliver

beskrevet i afsnit 9.3. Dog skal det bemærkes, at dette ikke er afgørende, hvorfor en aftale om en

anden værdiansættelsesmetode er ligeså korrekt.

53 TSS cirkulære 2000-9 Værdiansættelse af aktier og anparter, SKAT, marts 2000
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Goodwill værdiansættes, hvis muligt, efter handelsværdien. Såfremt denne ikke er kendt,

foreslås det af SKAT, at værdiansætte goodwill efter TSS Cirkulære 2000-1054. Dette cirkulære

bliver beskrevet i afsnit 9.3.

Fast ejendom værdiansættes oftest efter den på tidspunktet gældende offentlige

ejendomsvurdering. Såfremt denne vurderes uegnet, fejlbehæftet eller lignende, foreslås det af

SKAT, at værdiansætte fast ejendom efter Den juridiske vejledning 2014-1, afsnit C.B.3.5.3.4

Fast ejendom55. Afslutningsvis vil det altid være at foretrække, at indhente hjælp fra en

uafhængig tredjepart, herunder for eksempel en ejendomsmægler, såfremt det er en ejendom,

der skal værdiansættes.

Resterende aktiver, herunder for eksempel varelager, debitorer og andre tilgodehavender,

værdiansættes oftest efter de regnskabsmæssige værdier, idet disse anses for at være udtryk for

at være de, på tidspunktet for det aflagte regnskab, handelsmæssige værdier.

Ved værdiansættelse af aktiver, kan der ud over ovnstående også tages udgangspunkt i

ligningslovens56 § 2 samt vejledning fra SKAT57, der behandler armslængeprincippet. LL § 2

behandler princippet om lige vilkår, uanset om der foregår transaktioner mellem afhængige eller

uafhængige parter. Som udgangspunkt skal alle transaktioner mellem afhængige parter kunne

sidestilles med tilsvarende transaktion mellem uafhængige parter. Såfremt reglerne i LL § 2 ikke

overholdes har SKAT beføjelser til at korrigere de værdiansættelser, der vurderes ikke at

overholde LL § 2 og dermed armslængdeprincippet.

9.3 TSS cirkulære 2000-10

I lighed med værdiansættelse af aktier og anparter, er der også for værdiansættelse udarbejdet et

vejledende cirkulære, TSS cirkulære 2000-10. Cirkulæret er offentliggjort i marts måned 2000

og er stadig gældende, idet der ikke siden har været erstatninger hertil. Det skal bemærkes, at

TSS cirkulære 2000-10 blot er en vejledning og altså ikke et fast regelsæt, der skal følges ved

værdiansættelse af goodwill. Der kan derfor ligeledes tages udgangspunkt i sædvaner i den

respektive branche, da disse alt andet lige vil være bedre end den mere generelle vejledning fra

SKAT. Dette betyder ligeledes, at såfremt vejledningen fra SKAT anvendes, er det at foretrække

54 TSS cirkulære 2000-10 Vejledende anvisning om værdiansættelse af goodwill, marts 2000
55 Den juridiske vejledning 2014-1, SKAT, januar 2014
56 Herefter kaldet LL
57 https://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=1813084
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at foretage nødvendige tilpasninger til det respektive selskab, idet der kan være særlige forhold,

der er særligt værdifuldt for det enkelte selskab.

Som udgangspunkt værdiansættes goodwill til den gældende handelsværdi på tidspunktet for

overdragelse. Dette både mellem afhængige, interesse forbundne parter og uafhængige parter.

Handelsværdi er et udtryk for den værdi uafhængige parter alt andet lige vil komme frem til ved

forhandling. Dette kommer til udtryk i LL § 2 jævnfør også tidligere gennemgang heraf. Dog kan

det være vanskeligt at værdiansætte goodwill til handelsværdi, hvis den ikke før har været

handlet på et aktivt marked. På trods heraf, er det et væsentligt forhold, at værdiansættelse til

handelsværdi overholdes, idet en overpris vil kunne få skattemæssige konsekvenser for

overdrageren. En af de skattemæssige konsekvenser kan være, at overprisen anses som

maskeret udbytte, og derfor efterfølgende vil blive beskattet som udbytte hos overdrageren. Det

er således centralt, at der foreligger en goodwill beregning, der er begrundet med henvisninger

til vejledninger eller branche sædvaner.

9.3.1 Grundlag for beregning

Grundlaget for beregning af goodwill efter TSS cirkulære 2000-10 er selskabets

regnskabsmæssige resultater før skat, 3 følgende år, hvoraf det sidste år er året for overdragelse.

Dette betyder, at såfremt den værdiansatte goodwill skal handles 1. januar 2014, skal de

anvendte regnskabsår omfatte 1. januar – 31. december 2011, 2012 og 2013. Det

regnskabsmæssige resultat skal være opgjort efter de gældende regler herfor i

årsregnskabsloven58. Såfremt der ikke er udarbejdet regnskaber hvori det regnskabsmæssige

resultat fremgår, kan dette opgøres tilbage i tid på tidspunktet for overdragelse.

9.3.2 Reguleringer til det regnskabsmæssige resultat

Hvis der jævnfør ovenstående afsnit tages udgangspunkt i de regnskabsmæssige resultater før

skat, der skal reguleres for følgende regnskabsmæssige poster.

 Ikke udgiftsført løn eller vederlagt til eventuel medarbejdende ægtefælle skal fratrækkes

 Finansielle indtægter skal fratrækkes

 Finansielle udgifter skal tillægges

 Ekstraordinære poster, der defineres i ÅRL § 30 og § 90, skal tilbageføres

 Afskrivninger på tilkøbt goodwill skal tillægges

58 Herefter kaldet ÅRL
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Det regulerede regnskabsmæssige resultat skal herefter vægtes, I forhold til at der tages

udgangspunkt I 3 følgende regnskabsår. Det seneste regnskabsår, her 2013, skal vægtes tungest

og dermed ganges med en faktor på 3. Følgeligt skal 2012 vægtes næst tungest og dermed

ganges med en faktor på 2 og 2011 skal vægtes mindst tungt og dermed ganges med en faktor på

1. Summen af de vægtede resultater skal herefter divideres med en faktor på 6, således at det

regnskabsmæssige resultat er et vægtet gennemsnit af de 3 regnskabsår, der anvendes til

beregning.

9.3.3 Regulering af udviklingstendens

Såfremt der har været en enslydende udvikling i de regnskabsmæssige resultater, skal der

foretages en regulering heraf. En enslydende udvikling er gældende såfremt der i de 3 anvendte

regnskabsår årligt har været en stigning i det regnskabsmæssige resultat. Ligeledes gælder det at

der er en udviklingstendens, hvis der har været et fald i det regnskabsmæssige resultat i de 3

anvendte regnskabsår. Tendensen udlignes ved at beregne den gennemsnitlige udvikling, ved at

dividere den samlede udvikling med 2. Tillægget skal herefter enten tillægges eller fratrækkes,

alt efter hvilken tendens beregningen skal reguleres for.

9.3.4 Forrentning af aktiver

Efter regulering af udviklingstendens, skal der tages højde for forrentningen af selskabets

aktiver. Forrentningen beregnes af selskabets ikke-driftsfremmende aktiver, der er indregnet i

balancen i det seneste regnskabsår inden overdragelsen, her 2013. Forrentningssatsen følger

den gældende kapitalafkastsats59 jævnfør virksomhedsskattelovens60 § 9 tillagt 3 procentpoint

på tidspunktet for overdragelse. Den beregnede forrentning fratrækkes og giver således en

restværdi til forrentning af goodwill.

9.3.5 Kapitalisering

Det sidste forhold der tages højde for ved værdiansættelse af goodwill er regulering af

kapitaliseringsfaktoren, der udtrykker det forventede årlige afkast i form af en

forrentningsprocent samt goodwillens forventede levetid, der skal udtrykke i for lang tid det

forventes, at denne vil give et afkast. Forrentningssatsen følger, ligesom ved forrentning af

aktiver, den gældende kapitalafkastsats jævnfør VSL § 9 tillagt 8 procentpoint.

59 Kapitalafkastsats 2013 2 %
60 Herefter kaldet VSL
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Idet levetid for goodwill ikke nødvendigvis vil være ens for alle selskaber, er der nedenfor kort

gennemgået en række forhold, der kan have væsentlig betydning for goodwillens levetid.

 Selskabets kompleksitet og sammensætning af ydelser og eller produkter. Såfremt

selskabet har en særlig eller unik sammensætning af ydelser og produkter, kan dette i sig

selv være medvirkende til, at selskabets goodwill vil give afkast i en årrække, der er

længere end gennemsnittet.

 Selskabets varemærke og eller brand. Såfremt et selskabet igennem en årrække har

oparbejdet et stærkt og annerkendt varemærke og brand, vil dette alt andet lige være

medvirkende til, at selskabets goodwill vil give afkast i en årrække, der er længere end

gennemsnittet.

 Selskabets indgåede aftaler. Såfremt selskabet har indgået en række længerevarende

aftaler, og således er sikret indtægt i en længere årrække, vil dette kunne påvirke

goodwillens levetid.

9.3.6 Regulering af værdiansættelse

Jævnfør tidligere gennemgang, kan der efter værdiansættelse af goodwill være behov for

reguleringer til denne. Dette kan skyldes flere forhold, og anses ikke som værende uden for

reglerne. SKAT henviser i deres cirkulære 2000-10 til, at der kan være væsentlige forhold, der

gælder for det respektive selskab, der kræves reguleret, således at værdiansættelsen bliver mest

mulig retvisende.

Nedenfor er der kort gennemgået en række forhold, der kan betyde, at selskabet bør foretage

reguleringer af den værdiansatte goodwill.

 Hvis selskabet er i stand til at fremvise velbegrundede og dokumenterede forventninger

til fremtiden, kan dette påvirke værdien af goodwillen positivt.

 Hvis selskabets udvikling har været særlig positiv i perioden mellem den seneste

regnskabsperiode og tidspunktet for overdragelse, bør goodwillen reguleres.

 Hvis selskabet har en eller flere nøglemedarbejdere, der ikke følger med i overdragelsen,

kan det være nødvendigt at regulere den beregnede goodwill.

 Hvis selskabets indtjening afhænger af en eller flere store kunder, bør der tages stilling

til, om disse er så væsentlige for selskabets eksistens, at goodwillen som konsekvens

heraf bør reguleres.
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 Hvis selskabets indtjening i det seneste regnskabsår har været påvirket af ekstraordinære

forhold, der alt andet lige ikke vil være gældende de kommende år, bør dette resultere i

en regulering af den beregnede goodwill.

Det skal bemærkes, at ovenstående gennemgang af forhold, ikke er udtømmende, hvorfor der

bør foretages en gennemgående analyse af forhold, der kan påvirke den værdiansatte goodwill.

Der vil for alle selskaber, alt andet lige, være et eller flere forhold, der vil kunne have betydning

for den beregnede goodwill.

9.4 Værdiansættelse af aktier jævnfør TSS cirkulære 2000-9

9.4.1 Indledning

I nedenstående vil TSS cirkulæret 2000-9 blive beskrevet ved en kort beskrivelse af cirkulæret

og hjælpereglen61.

9.4.2 Anvendelsesområde

Ovenstående cirkulære kan bruges ved overdragelsen mellem interesseforbundne parter. Den

kan bruges når man ikke kender handelsværdien på unoterede aktier man skal overdrage 62.

Dermed vil man ved brug af cirkulæret finde værdien af anparter og aktier til handelsværdi. I

mange tilfælde har de unoterede aktier ikke været i handel, hvorfor handelsværdien ikke kendes.

9.4.3 Hjælpereglen

I beskrivelsen af cirkulæret er der beskrevet en hjælperegel. Denne hjælperegel fortæller at

udgangspunktet er at aktiernes værdi beregnes som: summen af værdierne af de enkelte

aktivposter i selskabet minus de respektive gældsposter i selskabet.

Opgørelsen af værdien skal opgøres på grundlag af det seneste regnskabs indre værdi. Der

foretages en korrektion af nedenstående poster:

 Fast ejendom

 Associerede virksomheder

 Goodwill og andre immaterielle anlægsaktiver

 Udskudt skat

61 https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=13733
62 https://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=82336
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 Andre forhold

Ved fast ejendom erstattes den regnskabsmæssige post med den seneste offentlige

ejendomsvurdering. Eventuelle forbedringer tillægges såfremt de ikke fremgår af

ejendomsvurderingen. Udenlandske ejendomme optages til bogført værdi.

Beholdning af unoterede associerede virksomhedsværdipapirer værdiansættes ved brug af

hjælpereglen hvis handelsværdien ikke kendes.

Goodwill og andre immaterielle anlægsaktiver værdiansættes via cirkulæret 2000-10 som bliver

gennemgået i afsnit 9.3.

Udskudt skat i form af et skatteaktiv kan medtages men kun til max kurs 100. Udskudt

skattepassiv beregnes på baggrund ovenstående korrektioner.

Andre forhold kan være eventuelle bogførte værdier af egne aktier og disse medtages ikke I

beregningen af den indre værdi63.

9.5 Værdiansættelse af aktier jævnfør Cirkulærer 1982-11-17 nr. 185

9.5.1 Indledning

I nedenstående gennemgang vil værdiansættelse af aktier blive gennemgået jævnfør cirkulære

nr. 185 af 17. november 1982. Der vil blive beskrevet hvornår den finder anvendelse, beskrivelse

af værdiansættelsen og en beskrivelse af kapitaliseringsfaktorerne64.

9.5.2 Anvendelsesområde

Ved overdragelse af aktier indenfor gaveafgiftskredsen, hvilket kan være fra forældre til børn,

finder cirkulære nr. 185 af 17. november 1982 anvendelse. Det sker i henhold til boafgiftslovens

§ 22 der beskriver de personer der indgår i gaveafgiftskredsen. Er de nærtstående parter ikke

omfattet af ovenstående i boafgiftslovens § 22 vil værdiansættelsen ske efter TSS cirkulære

2000-9 der bliver beskrevet i kapitel 9.465.

63 https://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=82336
64 https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=62169
65 Generationsskifte og Omstrukturering, Michael Serup, 2. udgave, side 246
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9.5.3 Værdiansættelse

Det foreskrives jævnfør cirkulæret hvordan værdiansættelse af aktiver og passiver indenfor

gaveafgiftskredsen skal beregnes. Af cirkulæret fremgår det at værdiansættelse af unoterede

aktier skal ske til handelsværdi. Ofte er det ikke muligt at være kendt med dette da unoterede

aktier ikke har været i omsætning mellem uafhængige parter. Derfor skal værdiansættelsen ske

efter reglerne for beregning af formueskattekursen.

I opgørelsen for selskabet i nedenstående case, i kapitel 10, skal der bruges

hovedaktionærreglerne, hvor man opgør værdien på grundlag af den kapitaliserede

indtjeningsevne samt den skattemæssige indre værdi hvor man ser bort fra udbytteprocenten.

9.5.4 Kapitaliseringsfaktorer

Kan værdiansættelsen ikke fastansættes for unoterede aktier, anvendes i stedet som

ovenfornævnt formueskattekursen. Skattemyndighederne fastsætter årligt kapitalisering

faktorer til værdiansættelse af aktierne. Disse kapitaliseringsfaktorer vil blive anvendt i

beregningerne i kapital 10.

For 2013 er anvendt følgende kapitaliseringsfaktorer66:

 Indtjeningsevne:11,5

 Modificeret regel: 4,25

 Udbytte: 75,5

 Indre værdi: 0,80

Ovenstående indtjeningsevne bliver beregnet ved at tage det procentvise gennemsnit af

selskabets driftsresultat i procent af aktie kapitalen for en 3 årig periode. Driftsresultatet er den

skattepligtige indkomst før eventuelle fradrag fra fremførselsberettigede underskud.

Ovenstående kan simplificeres ved:
ீ ௦௧�ௗ௧�௩�ଷ�å

௧௧
∗ 100

Vedrørende udbytte er det deklarerede udbytte. Der anvendes den udbytteprocent, som er

vedtaget som deklareret udbytte for det regnskabsår, som danner grundlag for selskabets

seneste skatteansættelse. Også simplificeret ved:
ௌ௦௧�௩ௗ௧௧�௨ௗ௬௧௧�

௧௧
∗ 100

66 http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=2083162&vId=0
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Den indre værdi er selskabets skattemæssige egenkapital i forhold til aktiekapitalen. Den

skattemæssige egenkapital findes ved at korrigere værdierne mellem regnskabet og

skatteregnskabet. Også simplificeret ved: ௌ௧௧ æ௦௦�௧

௧௧
∗ 100

9.6 Delkonklusion

De gennemgåede værdiansættelses vejledninger og metoder er alle vejledende og udstukket af

SKAT, som en hjælp til værdiansættelse af henholdsvis aktier og anparter, enkeltaktiver og

goodwill. Det er derfor et væsentligt forhold at holde sig for øje, at SKAT ikke anser reguleringer

til modellerne som værende uden for reglerne. En værdiansættelse skal være retvisende og på

armslængde, som tidligere gennemgået, hvorfor det forventes, at nødvendige reguleringer

foretages.
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10 Generationsskifte af Andersen A/S

Teorien, der er gennemgået i kapitlerne 6 til 9, vil i de følgende afsnit blive anvendt på case

virksomheden Andersen A/S. Case virksomheden er beskrevet i afsnit 5, hvorfor der henvises

hertil for detaljer omkring denne.

Som udgangspunkt ønsker ejer Anders at generationsskifte til sin søn Thomas. Dog er han i tvivl

om hvorvidt Thomas har økonomiske muligheder dette kræver. Alternativt har Anders overvejet

mulighederne for at generationsskifte til den nære medarbejder Carsten.

Anders ønsker et fuldt overblik over de muligheder han har, samt hvilke skattemæssige

konsekvenser disse muligheder vil give ham, inden han skal tage beslutningen om, til hvem, der

skal generationsskiftes.

10.1 Indledning

I det kommende afsnit, vedrørende case virksomheden, vil den beskrevne del om

planlægningen, gennemgang af paragrafferne i ABL §§ 34-36 samt værdiansættelserne blive ført

over på case virksomheden.

Dette gøres på den omtalte case virksomhed i afsnit 5. Vi vil i den kommende gå mere analytisk

til værks i opgaven. Først kommer der et forslag til, hvordan Andersen A/S kan overdrage sin

virksomhed bedst muligt og hvordan det planlægges.

Dernæst vil der blive foreslået en værdiansættelse af enkeltaktiver samt værdiansættelse af hele

virksomheden.

Herefter vil der blive beregnet på de mulige generationsskiftemodeller der kan bruges i

Andersen A/S for et generationsskifte.

Afslutningsvis vil vi konkludere hvilke muligheder ejeren af virksomheden har og hvilke

muligheder ejeren bør følge.

10.2 Planlægning

I præsentationen af case virksomheden, i kapitel 5, beskriver det Anders’ udfordringer samt

overvejelser i forbindelse med et generationsskifte af Andersen A/S. Yderligere beskriver afsnit

6 hvilke overvejelser man skal tage højde for i forbindelse med generationsskifter.

I det følgende afsnit vil der blive foreslået hvilke overvejelser Anders bør følge for et så

problemfrit generationsskifte, som muligt.



Side 53 af 92

10.2.1 Hvem skal der overdrages til?

Anders har som tidligere nævnt overvejelser om at generationsskifte til sønnen Thomas eller

Carsten, den nære medarbejder.

10.2.2 Ad Thomas

Skal overdragelsen ske til Thomas vil Anders skulle overveje nogle ting. Overvejelserne er om

Thomas er i stand til at overtage virksomheden med sin nuværende erhvervserfaring samt hans

manglende evner som leder. Det kan Anders ikke vurdere i og med at Thomas er arbejdende i et

andet i firma, dog i samme industri.

Derfor burde Anders tilbyde Thomas at komme ind i virksomheden, på lige vilkår med de andre

ansatte. På denne måde kan Anders vurdere om Thomas har evnerne til at lede virksomheden

videre. Anders skulle give Thomas en stilling som leder i lighed med Carsten og lade dem sparre

med hinanden. På denne måde vil Thomas kunne få god viden fra Carsten der har gode

lederevner. Samtidig vil Carsten også kunne overlade nogle netværksopgaver til Thomas så han

er fortrolig med virksomhedens netværkspartnere.

Efter en fastsat periode på eksempelvis et par år kan Anders konkludere om det er Thomas der

skal lede virksomheden videre. Samtidig med dette må Anders løbende vurdere om Thomas’

lederevner er gode nok. Er de ikke det må Anders gøre noget aktivt for at forbedre dette. Det

kunne være i form af efteruddannelse eller lignende.

Samtidig skal Thomas i denne periode komme med forslag til hvordan virksomheden kan

udvikle sig i fremtiden. Dette vil være en løbende udarbejdelse og opdatering

forretningsgrundlaget, som tidligere nævnt vedrørende virksomhedsanalysen. Et godt

forretningsgrundlag er afgørende i forbindelse med overdragelsen. Overvejelser i denne

forbindelse vil være organisatoriske, mandskabsmæssige og investerings – og

finansieringsmæssige67.

Disse planer skulle præsenteres på halvårlige eller kvartals møder mellem Thomas og Anders i

samarbejde med evt. revisor eller andre nære rådgivere.

På denne må kunne de være med til, at flytte virksomheden på kurven for virksomhedens

livscyklus fra at være moden og længere mod vækst fasen. Samtidig vil en

67 Generationsskifte og Omstrukturering, Michael Serup, 2. udgave, side 39
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tilrettelæggelsesperiode gøre at timingen og overdragelse kan ske på det rigtige tidspunkt.

Afslutningsvis vil det også give Thomas et realistisk billede af de fremtidige

indtjeningsmuligheder.

10.2.3 Ad Carsten

I forhold til Carsten er det vigtig for Anders ikke at demotivere ham i forbindelse med

indsættelse af Thomas i virksomheden. Carsten skal for så vidt muligt fortsætte sin nuværende

rolle i virksomheden. Anders kan evt. sætte nogle mål, med bonus som mål, for Carsten for at

fastholde motivationen.

Anders og Carsten skal i samarbejde forsøge at overfører deres gode samarbejde over til

Thomas. Et generationsskifte til Carsten ville afhænge af Thomas’ præstationer i virksomheden.

Kan Anders konkludere at Thomas ikke er i stand til at løfte opgaven vil Carsten være

alternativet.

Desuden afhænger det i høj grad også af hvordan økonomien ser ud. Senere i afsnit 10,

vedrørende beregninger i forbindelse med generationsskiftet, vil dette blive klarlagt.

Resultatet af disse beregninger vil give svar på om virksomheden skal overdrages til Thomas

eller Carsten.

Kan Anders se at disse beregninger vil være for økonomisk vanskeligt for Thomas vil han

overdrage til Carsten.

10.2.4 Ad Anders

Løbende i forbindelse med planlægningen af generationsskiftet skal Anders overveje hvilken

struktur virksomheden skal have når den overdrages. Vedrørende tidligere nævnte AB-model vil

Anders skulle stifte et holding selskab for at dette kan lykkes.

10.3 Værdiansættelse

10.3.1 Indledning

Når et selskab skal generationsskiftes, sidestilles dette med et faktisk salg, hvorfor det første der

skal tages stilling til er, hvordan selskabets værdi skal fastsættes. Jævnfør tidligere gennemgået,

er der fra SKAT udstukket en række vejledninger her om. Selskabet Andersen A/S vil i de

følgende afsnit blive værdiansat ud fra den gennemgåede teori.

I nedenstående 4 afsnit vil der blive beskrevet værdiansættelse af goodwill, enkelt aktiver, hele

virksomheden for til sidste at beregne generationsskifter via disse beregninger.
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10.3.2 Værdiansættelse af goodwill jævnfør TSS 2000-10

I alle tilfælde hvor et selskab skal overdrages, skal der foretages en beregning af selskabets

goodwill. Den værdi, der beregnes, er et udtryk for den værdi selskabet har, ud over værdien af

de nettoskativer selskabet har på tidspunktet for overdragelse. Goodwill beregnes efter reglerne

i cirkulære 2000-10 jævnfør tidligere gennemgået.

Goodwillen i Andersen A/S er beregnet nedenfor efter reglerne i cirkulære 2000-10. Selskabets

goodwill er beregnet til KR. 2.633.327.

Det fremgår af beregningen, at levetiden for selskabets goodwill er fastsat til 7 år, hvilket er den

mest anvendte levetid, idet det er denne levetid goodwill afskrives over jævnfør AL § 40.

Jævnfør beskrivelsen af case virksomheden, er der umiddelbart ingen særlige forhold, der giver

anledning til at antage at selskabets goodwill, vil give afkast i en længere periode end 7 år. Det

i kr. 2.011 2.012 2.013

Resultat før skat 1.700.000 1.075.000 1.550.000

Reguleringer

- Ikke udgiftsført løn fra medarbejdende ægtefæller - - -

+ Finansielle udgifter 80.000 75.000 60.000

- Finansielle indtægter (100.000) (80.000) (40.000)

- Ekstraordinære poster i henhold til ÅRL - - -

+ Afskrivninger på ti lkøbt goodwill - - -

Reguleret resultat 1.680.000 1.070.000 1.570.000

Vægtning 1 2 3

1.680.000 2.140.000 4.710.000

Sum 8.530.000

Vægtet reguleret resultat 1.421.667

Udviklingstendens (hvis konstant udvikling) ((2013-2011)/2) -

1.421.667

Driftsherreløn 50% (dog min. 250 t.kr. og maks. 1.000 t.kr.) -

1.421.667

Forrentning af aktiver (kapitalafkast sats 2% for 2013 jf.

VSL §9 + 3% = 5% i l alt) 5% (491.500)

Rest til forrentning af goodwill 930.167

Kapital iseringsfaktor ved levetid på 7 år 2,83 2.633.327

Den beregnede goodwill bl iver således 2.633.327

TSS-cirkulære 2000-10 Vejledende anvisning om værdiansættelse af goodwill
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fremgår ligeledes af beregningen, at der ikke er foretaget reguleringer til den beregnede

goodwill. Dette skyldes, at der jævnfør beskrivelsen af case virksomheden, ikke er særlige

forhold eller branchesædvaner, der giver anledning til at fortage reguleringer til den beregnede

værdi.

Det vurderes at den beregnede goodwill er værdiansat til handelsværdi, idet gældende

vejledninger er anvendt. Den beregnede goodwill udgør kun en del af overdragelsessummen,

hvorfor der henvises til følgende afsnit, hvori de resterende værdier, der skal indgå i

overdragelsessummen beregnes og værdiansættes.

10.3.3 Værdiansættelse TSS 2000-9

Efter beregning af goodwill anvendes cirkulære 2000-9 til værdiansættelse af aktier og anparter.

Værdien, der beregnes, er udtryk for henholdsvis værdien af selskabets nettoaktiver tillagt den

beregnede goodwill. Selskabets nettoaktiver reguleres for udskudt skat, således at det er

handelsværdierne der indgår i beregningen af aktier og anparter.

Værdien af Andersen A/S beregnet efter henholdsvis cirkulære 2000-10 og cirkulære 2000-9

udgør KR. 7.917.495.

Der indgår ingen særlige reguleringer i beregningen, udover regulering til skattemæssige

værdier. Såfremt selskabets ejendom, ikke havde været indregnet i regnskabet til den seneste

offentlige ejendomsvurdering, skulle denne have været reguleret.

Egenkapital i henhold til regnskab 5.863.500

Ejendomsværdi 5.500.000

- Værdi i henhold ti l regnskab (5.500.000)

-

Goodwill (TSS 2000-10) 2.633.327

2.633.327

Udskudt skat 22% (579.332) 2.053.995

I alt 7.917.495

I alt afrundet 7.900.000

TSS-cirkulære 2000-09 Værdiansættelse af aktier og anparter
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10.3.4 Værdiansættelse jævnfør cirkulære nr. 185 af 17. november 1982

Gennemgangen og beregningen af cirkulærer nr. 185 af 17. november 1982 er i henhold til

tidligere gennemgået afsnit i kapital 9.

Cirkulæret bliver brugt når man har personer indenfor gaveafgiftskredsen. Det har man i casen

med Andersen A/S, med sønnen Thomas. Han er indenfor gaveafgiftskredsen jævnfør BAL § 22.

Jævnfør beregningerne i nedenstående skema, er der brugt de vejledende satser SKAT har

udsendt for 2013. Til beregning af indtjeningsevnen er kapitaliseringsfaktor for 2013 anvendt

11,5.

Vedrørende beregningerne til den indre værdi er SKAT’s vejledninger brugt. For 2013 er der

brugt 0,80 til beregning af den indre værdi.

2011 2012 2013

kr. kr. kr.

1.700.000 1.074.750 1.550.250

0 0 0

1.700.000 1.074.750 1.550.250

-425.000 -268.688 -387.563

Indtjening 1.275.000 806.063 1.162.688

Aktiekapital 500.000 500.000 500.000

2,55 1,61 2,33

Gennemsnitlig indtjening 2,16

Gennemsnitlig indtjening * kapitaliseringsfaktor 24,87

Indtjeningsevne

Skattepligtig indkomst

Underskud fra tidligere år

Reguleret indkomst

Skat 25 %

Indtjeningsevne i procent
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I nedenstående beregning er værdien af Andersen A/S kr. 8.592.588.

10.3.5 Sammenligning af cirkulære 185 af 17. november 1982 og cirkulære 2000-10

10.3.5.1 Indledning

Når et selskab skal værdiansættes, tages der jævnfør ovenstående gennemgang, udgangspunkt i

vejledninger fra SKAT. Der henvises her til cirkulære 2000-10, der værdiansætter goodwill,

cirkulære 2000-9, der værdiansætter aktier og anparter og cirkulære 185, der værdiansætter et

selskab. Det skal bemærkes, at cirkulære 2000-10 og cirkulære 2000-9 ikke kan stå alene, når

det er et selskab, der skal værdiansættes. Den værdi der beregnes i cirkulære 2000-10 bruges

2013

Egenkapital jf. regnskab 5.880.000

Regnskabmæssig værdi debitorer -1.800.000

Skattemæssige værdi debitorer 1.930.000

Regnskabmæssig værdi driftsmidler -130.000

Skattemæssige værdi drifsmidler 75.000

Regnskabsmæssig værdi ejendom -5.500.000

Skattemæssige værdi ejendom 5.500.000

Udskudt skat ej afsat i regnskab -16.500

Reguleringer i alt 58.500 58.500

Skattemæssig egenkapital 31/12-2013 5.938.500

Aktiernes indre værdi som procent af selskabskapitalen 11,88

Aktiernes kapitaliseret værdi som procent af selskabskapitalen 9,50

Indre værdi

Faktorer Kurs

Kapitaliseret indtjeningsevne 11,50 24,87

Indre værdi 80% 9,50

Total 34,37

Formueskattekursen 17,19

Aktiernes værdi efter cirkulæret nr. 185 af 17-11-1982 8.592.588

Aktiernes værdi
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således til den endelige værdiansættelse i cirkulære 2000-9. I modsætning hertil, kan cirkulære

185 stå alene, da dette værdiansætter hele selskabet.

På trods af, at cirkulære 2000-10 og cirkulære 2000-9 samt cirkulære 185, alt andet lige, søger

at værdi det samme, vil der som udgangspunkt altid være en forskel på de endelige værdier.

Dette skyldes primært, at der tages udgangspunkt i forskellige regnskabs- og skattemæssige

værdier, der betyder, at de nøgletal, der indgår i beregningerne bliver forskellige. Det skal dog

bemærkes, at der i alle tilfælde tages udgangspunkt i historiske regnskabs- og skattemæssige

værdier.

Nedenfor vil væsentlige reguleringer til henholdsvis cirkulære 2000-10 og cirkulære 185 blive

gennemgået, hvorefter disse vil blive sammenlignet. Grunden til at cirkulære 2000-9 ikke er

medtaget i nedenstående gennemgang er, at de primære reguleringer til værdiansættelsen sker i

cirkulære 2000-10. I cirkulære 2000-9 sker der således kun regulering til skattemæssige

værdier.

 Reguleringer i cirkulære 2000-10. Den endelige værdi, der beregnes ved cirkulære 2000-

10 påvirkes væsentligt af henholdsvis regulering af udviklingstendensen, såfremt dette er

relevant, forrentning af selskabets aktiver og kapitaliseringsfaktoren til forrentning af

den resterende goodwill. I modsætning til værdiansættelse efter cirkulære 185, er det

kun formlen til beregning af regulering af udviklingstendensen og procentsatsen til

forrentning af selskabets aktiver, der årligt fastsættes af SKAT. De resterende faktorer

fastsættes særskilt i hvert enkelt tilfælde. Det er således svært entydigt at afgøre, hvilke

faktorer, der har væsentlig betydning for den værdi, der beregnes.

 Kapitaliseringsfaktorer i cirkulære 185. Den endelige værdi, der beregnes ved cirkulære

185 påvirkes væsentligt af de kapitaliseringsfaktorer, der anvendes. Disse

kapitaliseringsfaktorer påvirker både selskabets gennemsnitlige indtjeningsevne og

selskabets indre værdi i procent af egenkapitalen. Kapitaliseringsfaktorerne fastsættes

årligt af SKAT, og er således ens for alle parter. Udviklingen i kapitaliseringsfaktorerne

har således betydning for den værdi, der beregnes. Der har siden 2010 været en

væsentlig udvikling i de af SKAT fastsatte kapitaliseringsfaktorer jævnfør bilag 1.

Som udgangspunkt er der en forhåndsantagelse om, at værdiansættelse ved cirkulære 185 giver

en lavere værdi, end værdiansættelse ved cirkulære 2000-10. Denne antagelse bygger på

retspraksis og historiske værdiansættelsesproblematikker. På trods af, at forhåndsantagelsen
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ofte er korrekt, skal det bemærkes, at der er tilfælde hvor denne vil være forkert. Jævnfør

ovenstående gennemgang er der faktorer, i både cirkulære 185 og cirkulære 2000-10, der kan

påvirke den beregnede værdi. Idet en række af disse faktorer fastsættes af SKAT, vil der

sandsynligvis være en sammenhæng i udviklingen heraf. Dog er der ligeledes en række faktorer,

der fastsættes særskilt i hvert enkelt tilfælde. Dette kan således betyde, at selskabets særskilte

forhold, kan få væsentlig betydning for den beregnede værdi, og således være medvirkende til, at

forhåndsantagelsen om, at værdiansættelse ved cirkulære 185 giver en lavere værdi, ikke er

korrekt.

10.3.5.2 Påvirkning af goodwill

Særligt regulering af udviklingstendensen har betydning for den endelige værdi, der beregnes.

For at synliggøre dette, er der nedenfor opstillet 2 forskellige goodwill beregninger, der viser, at

værdien ændres væsentligt, hvis der ændres i selskabets resultat, og derved også på

udviklingstendensen.

10.3.5.3 Goodwill beregning uden udviklingstendens

I nedenstående beregning foretages der ingen regulering af udviklingstendens, fordi resultatet

er kr. 1.200.000 i både 2011, 2012 og 2013.

Goodwillen beregnes til kr. 1.892.542. Det fremgår af nedenstående beregning at der er taget

udgangspunkt i et standardselskab, hvorfor der ikke er reguleringer af den beregnede goodwill.

Dette er ligeledes begrundelsen for at levetiden for goodwillen er fastsat til 7 år.
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10.3.5.4 Goodwill beregning med udviklingstendens

I nedenstående beregning foretages der regulering af udviklingstendens, fordi resultatet stiger

fra kr. 1.200.000 i 2011 til henholdsvis kr. 1.300.000 i 2012 og til kr. 1.400.000 i 2013.

Udviklingen i resultatet gør, at det vægtede gennemsnitlige resultat for årene 2011 til 2013

reguleres med kr. 100.000. Reguleringen betyder, at restværdien til forrentning af goodwill er

højere, hvorfor værdien af goodwillen ligeledes bliver højere.

Goodwillen beregnes til kr. 2.553.115. Det fremgår af nedenstående beregning at der er taget

udgangspunkt i et standardselskab, hvorfor der ikke er reguleringer af den beregnede goodwill.

Dette er ligeledes begrundelsen for at levetiden for goodwillen er fastsat til 7 år.

i kr. 2011 2012 2013

Resultat før skat 1.200.000 1.200.000 1.200.000

Reguleringer

- Ikke udgiftsført løn fra medarbejdende ægtefæller - - -

+ Finansiel le udgifter 10.000 10.000 10.000

- Finansielle indtægter (50.000) (50.000) (50.000)

- Ekstraordinære poster i henhold til ÅRL - - -

+ Afskrivninger på tilkøbt goodwil l - - -

Reguleret resultat 1.160.000 1.160.000 1.160.000

Vægtning 1 2 3

1.160.000 2.320.000 3.480.000

Sum 6.960.000

Vægtet reguleret resultat 1.160.000

Udvikl ingstendens (hvis konstant udvikling) ((2013-2011)/2) -

1.160.000

Driftsherreløn 50% (dog min. 250 t.kr. og maks. 1.000 t.kr.) -

1.160.000

Forrentning af aktiver (kapitalafkast sats 2% for 2013 jf.

VSL §9 + 3% = 5% i l alt) 5% (491.500)

Rest til forrentning af goodwill 668.500

Kapitaliseringsfaktor ved levetid på 7 år 2,83 1.892.542

Den beregnede goodwill bliver således 1.892.542

TSS-cirkulære 2000-10 Vejledende anvisning om værdiansættelse af goodwill
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10.3.5.5 Betydning af udviklingstendens

Beregningen af goodwill, hvor der ikke blev foretaget regulering af udviklingstendens gav et

resultat på kr. 1.892.542. Modsvarende gav beregningen af goodwill, hvor der blev foretaget

regulering af udviklingstendens et resultat på kr. 2.553.115. Forskellen på de to beregninger, der

udgør kr. 660.573, der svarer til 35 %, giver udtrykker, at regulering af udviklingstendensen har

væsentlig betydning.

Idet der ikke skal mere til, førend at der sker en væsentlig ændring i værdiansættelsen af

goodwill, er det yderst væsentligt, at der er taget højde for at de anvendte data er korrekte. Med

dette menes, at der for både afhængige og uafhængige parter kan være incitamenter til at

manipulere med de regnskabsmæssige resultater forud for et generationsskifte.

i kr. 2011 2012 2013

Resultat før skat 1.200.000 1.300.000 1.400.000

Reguleringer

- Ikke udgiftsført løn fra medarbejdende ægtefæller - - -

+ Finansielle udgifter 10.000 10.000 10.000

- Finansielle indtægter (50.000) (50.000) (50.000)

- Ekstraordinære poster i henhold ti l ÅRL - - -

+ Afskrivninger på tilkøbt goodwill - - -

Reguleret resultat 1.160.000 1.260.000 1.360.000

Vægtning 1 2 3

1.160.000 2.520.000 4.080.000

Sum 7.760.000

Vægtet reguleret resultat 1.293.333

Udvikl ingstendens (hvis konstant udvikl ing) ((2013-2011)/2) 100.000

1.393.333

Driftsherreløn 50% (dog min. 250 t.kr. og maks. 1.000 t.kr.) -

1.393.333

Forrentning af aktiver (kapitalafkast sats 2% for 2013 jf.

VSL §9 + 3% = 5% i l alt) 5% (491.500)

Rest ti l forrentning af goodwill 901.833

Kapitaliseringsfaktor ved levetid på 7 år 2,83 2.553.115

Den beregnede goodwill bliver således 2.553.115

TSS-cirkulære 2000-10 Vejledende anvisning om værdiansættelse af goodwill
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Såfremt generationsskiftet sker mellem afhængige parter kan det være interessant for begge

parter, at de regnskabsmæssige resultater forud for tidspunktet for generationsskifte, bliver så

lave som muligt. Denne interesse kan komme til udtryk i manipulation af regnskabet, i form af

at man forsøger at udgiftsføre flest mulige omkostninger. Herudover kan det være at der i årene

op til generationsskiftet foretages ekstraordinært store investeringer i selskabets aktiver.

Sker generationsskiftet mellem uafhængige parter, vil der, alt andet lige, være modstridende

interesser. Overdrager, vil i denne situation typisk gøre alt for at opnå den højst mulige værdi

mens erhverver, typisk vil gøre alt for at opnå den lavet mulige værdi. Overdragers incitament til

at opnå en høj værdi, kan komme til udtryk i manipulation af regnskabet. Dette kan for

eksempel ske aktivere flest mulige omkostninger, i modsætning til situationen mellem

afhængige parter. Samtidig kan det være i overdragers interesse at vedligeholde selskabets

aktiver mindst muligt.

10.3.5.6 Delkonklusion

De to goodwillberegninger gav udtryk for, at der kan være incitamenter for både afhængige og

uafhængige parter til at manipulere med regnskaberne forud for et generationsskifte. Da det er

et altafgørende forhold, at værdiansættelsen sker til handelsværdi, er det således væsentligt at

der er taget stilling til at de data, der bruges til værdiansættelsen er valide. Væsentligheden af

valide data skyldes primært, at SKAT under alle omstændigheder kan foretage reguleringer af

værdiansættelser, hvis de finder, at de ikke er sket til handelsværdi.

Det anbefales at der både ved værdiansættelse mellem afhængige og uafhængige parter, søges

bindende svar fra SKAT, således at der ikke er risiko for, at SKAT efterfølgende pålægger

værdiansættelsen reguleringer.

10.3.6 Værdiansættelse, når der skal generationsskiftes til en afhængig part, uden

succession

Såfremt generationsskiftet skal ske til ejerens søn, Thomas, gælder der en række særlige regler

for værdiansættelse, idet der er tale om to afhængige parter. Som udgangspunkt skal selskabets

aktiver værdiansættes til handelsværdi, der alt andet lige, vil stemme overens med de

regnskabsmæssige værdier på tidspunktet for overdragelse. Der er enkelte reguleringer, der skal

tages højde for. Disse er gennemgået nedenfor.

 Selskabet ejer en ejendom, der i regnskabet er indregnet til kr. 5.500.000. For

ejendomme gælder der særlige regler, hvorfor det ikke blot er denne værdi, der skal
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indgå i overdragelsessummen. Idet der i dette tilfælde er tale om generationsskifte til en

afhængig part, kan værdiansættelse ske efter reglerne i cirkulære 185. Jævnfør cirkulære

185, må der maksimalt være en forskelsværdi på 15 %68 mellem den offentlige

ejendomsvurdering og værdien ejendommen indgår i overdragelsessummen med.

Ejendommen bør således indgå i overdragelsessummen med kr. 4.675.000.

 Selskabet har i regnskabet indregnet henholdsvis inventar og tilgodehavender fra salg og

tjenesteydelser. Begge aktiver har en anderledes skattemæssig værdi, idet der for

inventaret er foretaget anderledes skattemæssige afskrivninger og for tilgodehavender

fra salg og tjenesteydelser er indregnet en hensættelse til tab på debitorer i regnskabet.

Inventar bør indgå i overdragelsessummen med kr. 75.000 og tilgodehavender fra salg

og tjenesteydelser bør indgå i overdragelsessummen med kr. 1.930.000.

Værdien af selskabets nettoaktiver, inklusive reguleringer, udgør kr. 5.130.000. Hertil skal

lægges den beregnede goodwill, der udgør kr. 2.053.995, fratrukket den udskudte skat heraf på

22 %, der udgør kr. 579.332. Overdragelsessummen bliver således kr. 7.183.995.

Anders skal beskattes af overdragelsessummen efter reglerne om beskatning af kapitalindkomst,

idet der er tale om indkomst fra salg af aktier. Den samlede skattebetaling er opgjort nedenfor.

Indkomst til beskatning kr. 7.183.995

Jævnfør gældende regler, beskattes bundfradraget på kr. 48.300 med 27 %. Indkomsten, der

overstiger bundfradraget beskattes med 42 %.

Skat af bundfradrag (48.300 * 27 %) kr. 13.041

Skat af resterende indkomst (7.183.995 - 48.300 * 42 %) kr. 2.996.992

Samlet skat til betaling kr. 3.010.033

Efter afregning af den samlede skat til SKAT, vil provenuet fra salget af aktierne blive følgende.

Salgssum for selskabet kr. 7.183.995

- samlet skat til betaling kr. 3.010.033

Provenu kr. 4.173.962

68 SKM2007.431.LSR
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10.3.7 Værdiansættelse, når der skal generationsskiftes til en uafhængig part

Såfremt generationsskiftet skal ske til ejerens nære medarbejder, Carsten, gælder der en række

andre regler, end ved generationsskifte til ejerens søn. Der er ikke samme fordele, idet der ikke

er tale om et generationsskifte mellem afhængige parter.

Som udgangspunkt skal selskabets aktiver værdiansættes til handelsværdi, der alt andet lige, vil

stemme overens med de regnskabsmæssige værdier på tidspunktet for overdragelse. Der er

enkelte reguleringer, der skal tages højde for. Disse er gennemgået nedenfor.

 Selskabet ejer en ejendom, der i regnskabet er indregnet til kr. 5.500.000. For

ejendomme gælder der særlige regler, hvorfor det ikke blot er denne værdi, der skal

indgå i overdragelsessummen. Idet der i dette tilfælde er tale om generationsskifte til en

uafhængig part, skal ejendommen værdiansættes efter reglerne i cirkulære 2000-9.

Jævnfør cirkulære 2000-9, skal fast ejendom værdiansættes til seneste offentlige

ejendomsvurdering, tillagt eventuelle udgifter til ombygning. Der har på tidspunktet for

overdragelse ikke været udgifter til ombygning, hvorfor der ikke foretages tillæg heraf.

Idet ejendommen i regnskabet er indregnet til den seneste offentlige ejendomsvurdering

indgår således med kr. 5.500.000 i overdragelsessummen.

 Udskudt skat. Der er i regnskabet ikke indregnet en udskudt skat, men dette skal der på

trods heraf tages højde for. Jævnfør cirkulære 2000-9 skal den udskudte skat af

selskabets nettoaktiver medtages. Dette betyder således, at henholdsvis selskabets

inventar og tilgodehavender fra salg og tjeneste ydelser skal reguleres med den

beregnede udskudte skat heraf. Inventar bør således indgå i overdragelsessummen med

kr. 75.000 mens tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser bør indgå i

overdragelsessummen med kr. 1.930.000.

Værdien af selskabets nettoaktiver, inklusive reguleringer, udgør kr. 5.863.500. Hertil skal

lægges den beregnede goodwill, der udgør kr. 2.053.995, fratrukket den udskudte skat heraf på

22 %, der udgør kr. 579.332. Overdragelsessummen bliver således kr. 7.917.495.

Anders skal beskattes af overdragelsessummen efter reglerne om beskatning af kapitalindkomst,

idet der er tale om indkomst fra salg af aktier. Den samlede skattebetaling er opgjort nedenfor.

Indkomst til beskatning kr. 7.917.495

Jævnfør gældende regler, beskattes bundfradraget på kr. 48.300 med 27 %. Indkomsten, der

overstiger bundfradraget beskattes med 42 %.
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Skat af bundfradrag (48.300 * 27 %) kr. 13.041

Skat af resterende indkomst (7.917.495 - 48.300 * 42 %) kr. 3.305.062

Samlet skat til betaling kr. 3.318.103

Efter afregning af den samlede skat til SKAT, vil provenuet fra salget af aktierne blive følgende.

Salgssum for selskabet kr. 7.917.495

- samlet skat til betaling kr. 3.305.103

Provenu kr. 4.612.392

10.4 Beregning af passivpost

Ved generationsskifte med skattemæssig succession beregnes en passivpost, der tilnærmelsesvis

skal udgøre den skatteforpligtelse erhververen overtager fra overdrageren. Idet passivposten

tilnærmelsesvis skal modsvare skatteforpligtelsen, beregnes passivposten af de forskelsværdier

der er mellem de regnskabsmæssig og skattemæssige værdier i regnskabet.

I dette tilfælde, hvor selskabet Andersen A/S ejer en ejendom, skal der tages særligt højde

herfor. Idet selve generationsskiftet sidestilles med et faktisk salg, skal der også opgøres en

ejendomsavance. Baggrunden herfor er, at selskabets ejendom, ikke omfattes af ejendomme, der

kan sælges skattefrit69.

Ejendomsavancen er opgjort med antagelse om, at ejendommen sælges til den værdi den indgår

i overdragelsessummen med jævnfør beregning heraf efter cirkulære 2000-9. Herudover

antages det, at der ikke er omkostninger i forbindelse med salget af ejendommen, det vil sige, at

der ikke tillægges omkostninger til advokat, ejendomsmægler og lignende. Ejendomsavancen

tager således udgangspunkt i en kontant salgssum på kr. 5.500.000.

Værdien af grunden er opgjort til kr. 1.000.000, hvorfor værdien af ejendommen kan opgøres til

kr. 4.500.000. Afskrivningsgrundlaget bliver således også kr. 4.500.000.

69 Salg af fast ejendom, side 8, afsnit 2.1

Ejendom 4.500.000

Grund 1.000.000

Total ejendomsværdi 5.500.000

Offentlig ejendomsvurdering
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Af afskrivningsgrundlaget beregnes de maksimale afskrivninger, det har været muligt at foretage

i årene hvor selskabet har ejet ejendommen, hvilket i dette tilfælde er fra 2000 til 2013. Jævnfør

AL § 17, kan der maksimalt (skattemæssigt) afskrives 4 % årligt af ejendomme. Selskabet har

således haft mulighed for at afskrive 4 % i 13 år. Det antages, at selskabet har foretaget

maksimale afskrivninger i perioden, hvorfor de genvunde afskrivninger udgør kr. 2.340.000.

Udover, at de genvunde afskrivninger skal indgå i beregning af passivposten, skal avancen ved

salg af ejendommen ligeledes indgå. Avancen opgøres som forskellen mellem afståelsessummen

og anskaffelsessummen, tillagt eventuelle reguleringer jævnfør gældende regler om opgørelse af

ejendomsavance. Jævnfør ovenstående blev den kontante salgssum fastsat til kr. 5.500.000, idet

det er denne værdi, der indgår i overdragelsessummen. Ejendommen er i sin tid anskaffet til kr.

3.000.000, hvortil der lægges et årligt tillæg på kr. 10.000.

Kontant salgssum på bygning og installationer 5.500.000

Afskrivningsgrundlag 4.500.000

Afskrivning 2000-2007, 40 % -1.800.000

Afskrivning 2008-2010, 12 % -540.000 -2.160.000

Avance 3.340.000

Genvundne (=faktiske) afskrivninger 2.340.000

Opgørelse af genvundne afskrivninger

Kontant salgssum 5.500.000

Anskaffelsessum 3.000.000

10.000 kr. til læg for 2000-2013 130.000 -3.130.000

Avance 2.370.000

Opgørelse af ejendomsavance

Gevinst ved salg Passivpost

Goodwill 2.633.327 579.332

Ejendom, genvundne afskrivinger 2.340.000 514.800

Ejendom, avance 2.370.000 521.400

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 75.000 16.500

1.632.032

Opgørelse af passivpost
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10.5 Beregninger af generationsskifte modeller

10.5.1 Beregning af generationsskifte med succession efter ABL §§ 34 og 35

Der drages fordel af passivposten i tilfælde, hvor generationsskiftet kan ske med skattemæssig

succession. Der kan overdrages med skattemæssig succession i tilfælde, hvor der

generationsskiftes til et familiemedlem, der er omfattet af den gaveafgiftsberettigede

personkreds. Herudover kan der drages fordel af skattemæssig succession i tilfælde, hvor der

generationsskiftes til en nærtstående medarbejder. Indtil videre, er der ikke taget højde for, at

generationsskiftet af Andersen A/S kan ske med skattemæssig succession, hvorfor dette vil blive

gennemgået i de følgende afsnit.

Efter beregning af passivposten, der udgør den fordel skattemæssig succession giver, kan der

opgøres en endelig værdi til henholdsvis betaling og beskatning. I det følgende vil de

gennemgåede modeller og beregninger blive samlet, og der vil blive foretaget en beregning af

hvor meget Anders skal beskattes af og dermed hvor meget sønnen Thomas, eller den

nærtstående medarbejder Carsten skal betale, når generationsskiftet foretages med

skattemæssig succession.

Idet både Anders, Thomas og Carsten ønsker at værdiansætte selskabet lavest muligt, og stadig

følge de gældende regler, vælger de at gøre brug af beregning efter cirkulære 2000-9. Fra denne

værdi skal trækkes den beregnede passivpost, der udtrykker en latent skat, der kan blive aktuel.

Passivposten giver en væsentlig fordel, idet den nedsætter både den pris Thomas eller Carsten

skal betale og samtidig den værdi Anders skal beskattes af.

 Overdragelse med skattemæssig succession til sønnen Thomas

Salgssum for selskabet efter cirkulære 2000-9 kr. 7.183.995

Passivpost kr. 1.629.832

Salgssum for selskabet kr. 5.554.163

Skat af bundfradrag (48.300 * 27 %) kr. 13.041

Skat af resterende indkomst (5.554.163 - 48.300 * 42 %) kr. 2.312.462

Samlet skat til betaling kr. 2.325.503
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Salgssum for selskabet kr. 5.554.163

- samlet skat til betaling kr. 2.325.503

Provenu kr. 3.228.660

Hvis Anders vælger at gennemføre generationsskiftet med skattemæssig succession, og

overdrage selskabet til sønnen Thomas, skal han beskattes af kr. 5.554.163. Passivposten, der er

fratrukket den beregnede salgssum udgør kr. 1.629.832, og nedsætter således salgssummen

væsentligt. Hvis Anders ikke havde haft mulighed for at generationsskifte med skattemæssig

succession, havde salgssummen været væsentligt højere.

 Overdragelse med skattemæssig succession til den nærtstående medarbejder Carsten

Salgssum for selskabet efter cirkulære 2000-9 kr. 7.917.495

Passivpost kr. 1.629.832

Salgssum for selskabet kr. 6.287.663

Skat af bundfradrag (48.300 * 27 %) kr. 13.041

Skat af resterende indkomst (6.287.663 - 48.300 * 42 %) kr. 2.620.532

Samlet skat til betaling kr. 2.633.573

Salgssum for selskabet kr. 6.287.663

- samlet skat til betaling kr. 2.633.573

Provenu kr. 3.654.090

Hvis Anders vælger at gennemføre generationsskiftet med skattemæssig succession, og

overdrage selskabet til den nærtstående medarbejder Carsten, skal han beskattes af kr.

6.287.573.

10.5.2 Beregning af generationsskifte med succession og gaveafgift efter ABL § 34

Hvis der skal drages fuld fordel af at foretage generationsskifte med skattemæssig succession,

skal der gives en gave i forbindelse hermed. Det skal bemærkes, at dette gaveelement gør, at det

udelukkende er personer omfattet af den gaveafgiftsberettigede personkreds, der kan drage

fordel heraf. I forbindelse med et generationsskifte, kan overdrageren vælge at give hele eller

dele af selskabets som gave. Såfremt dette ønskes, kan der drages skattemæssige fordele, i og
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med, at beskatningen af gaver mellem personer omfattet af den gaveafgiftsberettigede

personkreds er væsentligt lavere end beskatning af aktieindkomst70.

Det er op til overdrageren, om det er hele eller kun en del af selskabet71, der skal gives som gave.

Det har ingen betydning, og der kan drages skattemæssige fordele uanset hvor stor en del, der

gives som gave.

Men henvisning til beskrivelsen af Andersen A/S, har Anders overvejet muligheden for at give

en del af selskabet som gave, idet han er klar over, at det er et væsentligt beløb, der skal betales

for selskabet. Anders har ikke taget stilling til hvor stor en del af selskabet han ønsker at give

som gave, hvorfor der er foretaget beregning af følgende.

 Hele selskabet gives som gave, hvorfor der blot tages udgangspunkt i salgssummen på kr.

5.554.163.

 Halvdelen af selskabet gives som gave, hvorfor der tages udgangspunkt i nøjagtig

halvdelen af salgssummen på kr. 5.554.163. Salgssummen der gives som gave udgør

således kr. 2.777.081.

Hvis Anders ønsker at give sønnen Thomas hele selskabet som gave, vil det have den betydning,

at der udelukkende beregnes en boafgift, der skal afregnes til SKAT. Anders modtager således

ingen betaling fra Thomas. Anders skal således ikke afregne skat af aktieindkomst til SKAT.

Boafgiften udgør 15 %, og beregnes af den beregnede salgssum korrigeret for bundfradraget, der

udgør kr. 58.700. Boafgiften, der skal afregnes til SKAT, hvis Anders giver hele selskabet som

gave er beregnet nedenfor. Det er SKAT uvedkommende, hvem der afregner boafgiften, hvorfor

det både kan være Anders og Thomas, der gør dette.

70 27 % af de første KR. 48.300 (bundgrænse) og 42 % af resten (2013 satser)
71 Med selskabet, henvises der til salgssummen herfor
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Hvis hele selskabet, Andersen A/S, gives som gave, skal der afregnes en boafgift på kr. 824.319

til SKAT.

Hvis Anders ikke ønsker at give hele selskabet som gave, men kun halvdelen, vil der både skulle

afregnes en boafgift til SKAT samt skat af aktieindkomst af den resterende del af selskabet, der

ikke gives som gave. I modsætning til ovenstående alternativ, vil Anders modtage en betaling af

Thomas, der skal afregnes skat af aktieindkomst til SKAT af.

Boafgiften, der skal afregnes til SKAT, hvis Anders giver hele selskabet som gave er beregnet

nedenfor.

Hvis halvdelen af selskabet, Andersen A/S, gives som gave, skal der afregnes en boafgift på kr.

407.757 til SKAT.

Herudover skal den resterende del af selskabet afregnes, som hvis der ikke var givet en gave. Det

vil sige, at den resterende salgssum på kr. 2.777.082 skal afregnes mellem Anders og Thomas.

Indkomst til beskatning kr. 2.777.082

Salgssum efter cirkulære 2000-09 7.183.995

Passivpost beregnet -1.629.832

Salgssum for selskabet 5.554.163

Bundfradrag -58.700

Salgssum for selskabet 5.495.463

Boafgift (15 %) 824.319

Kilde: egen tilvirkning

Boafgift ved 100 % gave

Salgssum efter cirkulære 2000-09 3.591.998

Passivpost beregnet -814.916

Salgssum for selskabet 2.777.082

Bundfradrag -58.700

Salgssum for selskabet 2.718.382

Boafgift (15 %) 407.757

Kilde: egen tilvirkning

Boafgift ved 50 % gave
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Skat af bundfradrag (48.300 * 27 %) kr. 13.041

Skat af resterende indkomst (2.777.082 - 48.300 * 42 %) kr. 1.146.088

Samlet skat til betaling kr. 1.159.129

Efter afregning af den samlede skat til SKAT, vil provenuet fra salget af aktierne blive følgende.

Salgssum for selskabet kr. 2.777.082

- samlet skat til betaling kr. 1.146.088

Provenu kr. 1.630.994

Hvis Anders vælger, at give halvdelen af selskabet som gave, og overdrage den anden halvdel

med skattemæssig succession, skal der i alt afregnes kr. 1.566.886 til SKAT. I dette beløb er

boafgiften på kr. 407.757 indeholdt. Det skal bemærkes, at det ikke nødvendigvis er Anders, der

skal afregne boafgiften, det kan ligeså godt være Thomas, der afregner boafgiften til SKAT.

10.5.3 Delkonklusion

Det fremgår tydeligt, at der er væsentlige forskelle på de skattemæssige konsekvenser, alt efter

hvordan Andersen A/S overdrages. Det mest optimale, er at generationsskifte med

skattemæssige succession, men herefter er det op til den enkelte overdrager, i dette tilfælde

Anders, at afgøre, hvordan der skal drages fordel af gaveelementet.

Nedenfor er de forskellige alternativer opstillet overfor hinanden, således at det er muligt at se,

de skattemæssige konsekvenser. Der henvises til den korte gennemgang af alternativerne

nedenfor.

Salgssum efter cirkulære 2000-09 7.183.995

Passivpost beregnet -1.629.832

Salgssum for selskabet 5.554.163

Skat af bundfradrag (27 %) 13.041

Skat efter bundfradrag (42 %) 2.312.462

Aktieskat (27 % , 42 %) 2.325.503

Kilde: egen tilvikrning

Total skat til afregning 2.325.503

Skattemæssig succession til familiemedlem

Salgssum efter cirkulære 2000-09 7.917.495

Passivpost beregnet -1.629.832

Salgssum for selskabet 6.287.663

Skat af bundfradrag (27 %) 13.041

Skat efter bundfradrag (42 %) 2.620.532

Aktieskat (27 % , 42 %) 2.633.573

Kilde: egen tilvikrning

Total skat til afregning 2.633.573

Skattemæssig succession til nærstående medarbejder
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Ved overdragelse med skattemæssig succession, drages der fordel af passivposten, der nedsætter

salgssummen. Størrelsen af passivposten, og dermed den skattemæssige fordel, afhænger af

hvilke aktiver, der overdrages i selskabet. Ovenfor ses det, at der opnås en lavere salgssum, og

dermed en lavere skat til afregning, hvis Anders vælger at overdrage selskabet til hans søn

Thomas. Forskellen på kr. 308.070 skyldes primært, at ejendommen, der overdrages kan

værdiansættes efter andre regler, når overdragelsen sker til et familiemedlem72.

72 Med familiemedlem henvises der til, at reglen gælder alle, der omfattes af den gaveafgiftsberettigede

personkreds
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Salgssum efter cirkulære 2000-09 3.591.998

Passivpost beregnet -814.916

Salgssum for selskabet 2.777.082

Bundfradrag -58.700

Salgssum for selskabet 2.718.382

Boafgift (15 %) 407.757

Kilde: egen tilvirkning

Salgssum efter cirkulære 2000-09 3.591.998

Passivpost beregnet -814.916

Salgssum for selskabet 2.777.082

Skat af bundfradrag (27 %) 13.041

Skat efter bundfradrag (42 %) 1.146.088

Aktieskat (27 % , 42 %) 1.159.129

Kilde: egen tilvikrning

Total skat til afregning 1.566.886

Boafgift ved 50 % gave

Skattemæssig succession 50 %

Ved overdragelse med skattemæssig succession og gaveelement, drages der både fordel af

passivposten samt en væsentligt lavere skat, grundet den fordelagtige beskatning af gaver, der

gives inden for den gaveafgiftsberettigede personkreds. Idet gaveelementet ikke er et krav, kan

der også gøres helt eller delvist brug af det.

Hvis Anders vælger at give hele selskabet som gave, skal der i alt afregnes kr. 824.319 til SKAT,

mod kr. 2.325.503 hvis der ikke gøres brug af gaveelementet. Hvis Anders vælger at gøre delvist

brug af gaveelementet, og dermed give halvdelen af selskabet som gave, skal der i alt afregnes kr.

1.566.886 til SKAT. Det har således stor betydning for de skattemæssige konsekvenser, der

gøres helt eller delvist brug af gaveelementet.

Salgssum efter cirkulære 2000-09 7.183.995

Passivpost beregnet -1.629.832

Salgssum for selskabet 5.554.163

Bundfradrag -58.700

Salgssum for selskabet 5.495.463

Boafgift (15 %) 824.319

Kilde: egen tilvirkning

Total skat til afregning 824.319

Boafgift ved 100 % gave
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10.5.4 Skattefri aktieombytning

I afsnit 10.5.5 vil der blive gennemgået beregningerne i forbindelse med

generationsskiftemodellen, A/B modellen.

Forud for denne model er det en forudsætning at der stiftes en holdingstruktur. Den vil før og

efter stiftelsen se ud på følgende måde.

Som omtalt i afsnit 7.4 vil Anders efter reglerne i ABL § 36 kunne stifte et holding selskab med

tilladelse. Dette vil han kunne gøre ved at kravene er opfyldt.

Det vurderes at kravene i Anders’ tilfælde er opfyldt. Kravene er opfyldt da aktieombytningen

sker i forbindelse med et generationsskifte og det er i selskabets forretningsmæssige interesse.

Yderligere vil Anders ikke være pålagt 3 års kravet ved at have fået aktieombytningen med

tilladelse fra SKAT.

Værdien af de kapitalandele som Anders erhverver sig i Andersen Holding ApS fra Andersen

A/S vil være værdien der tidligere er beregnet under TSS 2000-9 inklusiv anpartskapitalen.

Værdien ifølge TSS 2000-9 udgør kr. 7.933.995 og ifølge balancen i Andersen Holding ApS vil

egenkapitalens værdi være anpartskapitalen inklusiv overkurs svarende til kr. 7.933.995.

Anders’ holdingselskabs balance se ud som følger:
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10.5.5 Beregning af generationsskifte efter A/B modellen

 Ad Thomas

I henhold til afsnit 8 omkring A/B modellen, er der mulighed for at Anders kan overdrage

Andersen A/S og få den fulde pris via A/B modellen.

Samtidig vil det være muligt for Thomas at få overdraget Andersen A/S til en lavere pris ved at

Anders løbende udnytter en forlods udbytteret. Når udbytteretten er udløbet vil Thomas kunne

købe Anders’ aktier til en i forvejen aftalt pris. Dette er tilbagesalg af aktier til udstedende

selskab jævnfør LL § 16.

For at kunne bruge A/B modellen kræver det at Anders og Thomas har stiftet holding selskaber.

For Anders skal hans holding selskab benyttes til udlodningerne og Thomas skal bruge sit til at

erhverver B-aktierne i Andersen A/S.

I nedenstående er Anders’ forlods udbytteret, inklusiv forrentning på 5 %73, beregnet til at være

kr. 8.795.395.

73 SKM.2005.549.LR

Kapitalandele i Andersen A/S 7.933.995

Aktiver i alt 7.933.995

Anpartskapital 50.000

Overkurs 7.883.995

Egenkapital i alt 7.933.995

Passiver i alt 7.933.995

Balance i Andersen Holding ApS
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Beregningen betyder, at hvis indtjeningen og muligheden for at kunne udlodde udbytte

fortsætter, så vil Anders over de kommende 5 år kunne udlodde kr. 1.500.000 og i år 6 kr.

1.259.395.

 Ad Carsten

Måtte Anders vælge at overdrage Andersen A/S til Carsten ville ovenstående beregning af A/B

modellen være den samme.

Aktiebeholdning 500.000

Nytegning af B-aktier (100 %) 500.000

Nominel aktiebeholdning, ultimo 1.000.000

Handelsværdi Andersen A/S 7.933.995

Nytegning B-aktier

Nominel værdi 500.000

Kurs 100

Nytegning i alt 500.000 500.000

Handelsværdi efter nytegning 8.433.995

B-aktionærs værdi

af selskabet 50% 4.216.998

Nytegning af B-aktier -500.000

I alt 50% 3.716.998

Forlodsudbytte i alt uden forrentning 7.433.995

Rente på 5 % jf.

SKM2005.549.LR 5% 1.325.400

Forlodsudbytte i alt inkl. forrentning 8.759.395

Beregning af forlodsudbytte Thomas TSS 2000-9

Forlodsudbytte til A-

aktionæren

Forlodsudbytte

primo

Renteomkostning

5 %

Forlodsudbytte

renter

Årets udbetaling af

udbytte

Forlodsudbytte

ulltimo

2014 7.433.995 371.700 7.805.695 -1.500.000 6.305.695

2015 6.305.695 315.285 6.620.980 -1.500.000 5.120.980

2016 5.120.980 256.049 5.377.029 -1.500.000 3.877.029

2017 3.877.029 193.851 4.070.880 -1.500.000 2.570.880

2018 2.570.880 128.544 2.699.424 -1.500.000 1.199.424

2019 1.199.424 59.971 1.259.395 -1.259.395 0

Total 1.325.400 -8.759.395

Thomas TSS 2000-9
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10.5.6 Alternativ værdiansættelse til beregning af generationsskifte efter A/B

modellen

Igennem opgaven og gennemgangen af værdiansættelsesmetoderne er der opstået nogle

spørgsmål. Vi mener det kan diskuteres om Anders ikke vil kunne overdrage selskabet via en

AB-model med en værdiansættelse ved brug af cirkulære nr. 185 af 17. november 1982.

I beregningen af A/B modellen i afsnit 10.5.5 er der taget udgangspunkt i TSS beregningerne til

værdiansættelse af goodwill samt værdien af anparterne mellem interesseforbundne parter.

Men i henhold til casen bør det diskuteres om man ikke kan anvende cirkulærer fra 1982.

Grunden til dette er at man i Anders og Thomas’ tilfælde befinder sig inde for gaveafgiftskredsen

i henhold til boafgiftsloven.

Med udgangspunkt i afgørelse af SKM2004.416 LR 74 er det interessant at overveje hvordan

situationen ville have været hvis man overdragede virksomhed på øverste niveau. Ved øverste

niveau menes der at overdrage/generations faderens holdingselskab til børnene fremfor

driftsselskabet.

Så kunne man have overdraget B-aktierne, ved en vedtægtsændring, til børnene. På denne måde

vil man opfylde de krav der står i cirkulære af 17. november 1982.

I cirkulæret står der at værdiansættelse, ved interesseforbudne parter, inden for

gaveafgiftskredsen skal ske til handelsværdi og der kan tages udgangspunkt i cirkulærets

beregning. Det er ikke altid nemt at kende værdien på unoterede aktier mellem uafhængige

parter da disse ofte aldrig har været i omsætning på det frie marked.

Vi mener dog at det kunne være interessant at få prøvet en AB-model med 1982 beregning hos

SKAT. Der ligger umiddelbart ingen afgørelser på dette.

I case virksomheden med Andersen A/S er det ved beregningerne konstateret at

værdiansættelsen ved TSS 2000-9 er lavere end cirkulære nr. 185 af 17. november 1982. Derfor

vil det i denne situation ikke være nødvendigt at gå videre.

Afslutningsvis vil det i andre tilfælde kunne have stor betydning om man kan overdrage på

øverste niveau. Dermed kan man drage fordel af en den fordelagtige værdiansættelse.

74 https://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=1925050&vId=0
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10.6 Konklusion på case virksomheden

Anders ønsker at det forestående generationsskifte, skal ske så nemt som muligt, og samtidig

med så lidt skattemæssige konsekvenser som muligt. Dog stiller Anders samtidig krav om, at

generationsskiftet sker efter gældende regler, således at SKAT ikke efterfølgende stiller krav om

korrektioner.

Idet Anders er meget interesseret i at beholde selskabet i familien, er det oplagt, at

generationsskiftet sker til sønnen Thomas. Det er blevet klart for Anders, at der er en række

forskellige måder, hvorpå selskabet kan generationsskiftes til Thomas. Anders ønsker således, at

han i fællesskab med Thomas kan finde en passende måde at gennemføre generationsskiftet på.

Anders har i gennem årene fået udbetalt løn fra selskabet, samtidig med, at der i gode år, er

udloddet udbytte til ham. Det betyder, at Anders løbende har opsparet til sin pension, uden for

selskabet. Anders har således ikke behov for at få et så stort provenu som muligt, hvilket giver

mulighed for, at den pris Thomas skal betale, bliver tilsvarende mindre.

Anders har følgende muligheder for at overdrage selskabet til sønnen Thomas.

Salgssum for selskabet 7.183.995

Skat ti l afregning 3.010.033

Overdragelse til Thomas uden succession

Salgssum for selskabet 6.287.663

Skat ti l afregning 2.633.573

Overdragelse til Thomas med succession

Afgift ti l afregning 824.319

Overdragelse til Thomas med succession og gaveelement (100%)

Afgift ti l afregning 407.757

Salgssum for selskabet 2.777.082

Skat til afregning 1.159.129

Overdragelse til Thomas med succession og gaveelement (50%)

Tegning af aktier 500.000

Overdragelse til Thomas med A/B modellen
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Idet Anders ønsker at modtage en sidste udbetaling til hans pension, er det oplagt at selskabet

skal generationsskiftes til Thomas med succession og delvist gaveelement eller ved brug af A/B

modellen. På denne måde tilgodeses både Anders og Thomas skattemæssigt. Ved A/B modellen

vil det udelukkende være Thomas, der skal foretage en betaling, idet han skal indskyde kr.

500.000 til nytegning af aktier, i forbindelse med stiftelse af et holdingselskab.

Umiddelbart vil det være det mest enkle at foretage generationsskiftet ved brug af A/B

modellen. Dette skyldes, at salgssummen for selskabet løbende afregnes via henholdsvis

udlodning af udbytte samt tilskrevne renter.

Selvom det virker mest oplagt at gøre brug af A/B modellen, beslutter Anders og Thomas, at

generationsskiftet skal gennemføres med succession og delvist gaveelement. Dette skyldes

primært, at Anders og Thomas i fællesskab har lagt en plan for gennemførelse af

generationsskiftet. Thomas har i planlægningsprocessen overtaget en del af Anders’ daglige

administrative opgaver samt strategiske overvejelser og beslutninger, hvorfor han har fået

indgående kendskab til selskabets drift. Herudover ønsker Anders ikke at være en del af den

daglige drift efter generationsskiftet.

På baggrund af ovenstående vurderes det hensigtsmæssigt, at selskabet Andersen A/S

generationsskiftes til Thomas med succession og delvist gaveelement. Der skal således foretages

følgende afregninger.

Thomas skal betale kr. 2.777.082 til Anders.

Anders skal afregne skat af betalingen fra Thomas, og skal således betale KR. 1.159.129 til SKAT.

Herudover skal boafgiften på kr. 407.757 afregnes til SKAT.

I alt skal der afregnes kr. 1.566.886 til SKAT.
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11 Konklusion

Et generationsskifte af et selskab er omfattende, og kræver indgående kendskab til en række

forhold, såfremt det skal gennemføres med succes. Et generationsskifte kan gennemføres på

flere forskellige måder, alt efter hvordan overdrager og erhverver ønsker henholdsvis at udtræde

og indtræde, samt hvordan de ønsker overdragelsen skal afregnes. Dette giver anledning til at

undersøge, hvordan et generationsskifte gennemføres på den bedst mulige måde, for alle

involverede parter.

Førend et generationsskifte kan gennemføres, kræves det, at der er taget stilling til en række

planlægningsmæssige forhold. Dog skal der som det første tages stilling til, om selskabet i sig

selv er i stand til at generationsskiftes. Det er væsentligt, at der er forventninger til, at selskabet

vil kunne fortsætte driften i en årrække efter generationsskiftets gennemførelse. Såfremt disse

forventninger ikke er til stede, vil det alt andet lige ikke give mening at gennemføre et

generationsskifte.

Hvis det vurderes, at selskabet vil kunne fortsætte driften i en årrække efter generationsskiftets

gennemførelse, vil der være en række yderligere planlægningsmæssige forhold, der skal tages

stilling til. Overdrageren skal tage stilling til, hvem der skal generationsskiftes til, og om denne

har de økonomiske forudsætninger hertil. Samtidig anbefales det, at der planlægges en

overdragelsesplan.

Der er ingen gældende regler for planlægningsprocessen, hvorfor denne er forskellig fra selskab

til selskab. Det er således væsentligt, at der tages stilling til alle særlige forhold, der er gældende

for det selskab, der skal generationsskiftes. En vellykket planlægningsproces er altafgørende,

idet denne danner grundlag for de efterfølgende betragtninger og værdiansættelser.

Når et selskab skal generationsskiftes, skal alle værdiansættelser som udgangspunkt foregå på

markedsvilkår efter armslængdeprincippet. Såfremt denne hovedregel ikke overholdes, kan der

af SKAT foretages korrektioner til de foretagne værdiansættelser. Dette kan have væsentlig

betydning for generationsskiftet, hvorfor det er væsentligt at sikre korrekt værdiansættelse. Af

SKAT anbefales det, at der tages udgangspunkt i de gældende værdiansættelses cirkulærer,

herunder blandt andet cirkulære 2000-9, cirkulære 2000-10 samt cirkulære nr. 185.

Cirkulærerne skal betragtes som SKAT’s vejledning til en korrekt værdiansættelse, hvorfor der

altså sagtens kan foretages korrektioner hertil, såfremt dette vurderes nødvendigt.
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Når selskabet er værdiansat, og der er foretaget nødvendige korrektioner, skal der tages stilling

til efter hvilke regler generationsskiftet skal gennemføres. Reglerne om generationsskifte med

skattemæssig succession behandles i ABL §§ 34-36, og det er således væsentligt at have

kendskab til de juridisk rammer, der opstilles i disse paragraffer.

Førend et generationsskifte kan gennemføres efter reglerne i ABL §§ 34-36 er det et krav, at der

er taget stilling hertil i planlægningsprocessen. Reglerne i ABL §§ 34-36 omfatter personer, der

er omfattet af den gaveafgiftsberettigede personkreds, hvorfor det er afgørende, at overdrager,

har valgt at generationsskifte til en person, der netop omfattes af denne regel. Er dette tilfældet,

kan generationsskiftet gennemføres efter reglerne i ABL §§ 34-36 og altså gennemføres med

skattemæssig succession.

Gennemføres generationsskiftet uden skattemæssig succession, vil hverken overdrager eller

erhverver opnå den skattemæssige fordel, der lægges op til i ABL §§ 34-36. Uden skattemæssig

succession, skal generationsskiftet gennemføres, som hvis der skete et salg til en uafhængig part.

Gennemføres generationsskiftet med skattemæssig succession, er der mulighed for at nedsætte

salgssummen med en beregnet passivpost. Passivposten skal være udtryk for den latente skat,

som erhverver, overtager fra overdrageren. Ved skattemæssig succession, sker der altså en

udskydelse af den eventuelle skat, der skulle have været afregnet, hvis generationsskiftet var

gennemført uden skattemæssig succession.

Hvis det ikke er muligt for de involverede parter at gennemføre generationsskiftet med

skattemæssig succession, kan det gennemføres efter A/B modellen. A/B modellen gør det

muligt, at lade det generationsskiftede selskab betale for generationsskiftet. Ved anvendelse af

A/B modellen skal der ske en udvidelse af den selskabskapital, der er i det selskab, der skal

generationsskiftes. Selskabskapitalen skal herefter opdeles i henholdsvis A- og B-aktier,

hvorefter A-aktierne skal tillægges en særlig forlods udbytteret. Betalingen sker således ved, at

overdrageren beholder alle A-aktier, og løbende modtager udbytte. Når det modtagne udbytte

svarer til den beregnede salgssum, ophører opdelingen af aktierne. Herefter kan overdrageren

udtræde og der vil være sket et generationsskifte.

Anders, der ønsker at generationsskifte Andersen A/S, har mulighed for at generationsskifte til

sin søn Thomas eller til den nære medarbejder Carsten. Idet begge omfattes af den

gaveafgiftsberettigede personkreds, efter reglerne i ABL §§ 34-36, kan generationsskiftet
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gennemføres med skattemæssig succession. Anders ønsker at selskabet kan fortsætte som

familieejet, hvorfor kan er mest interesseret i at generationsskifte til sønnen Thomas.

Anders og Thomas har samme gennemgået en række forskellige muligheder for

generationsskifte, og er blevet enige om, at det bedst muligt gennemføres med skattemæssig

succession og delvist gaveelement. På denne måde drages der fuld fordel af både reglerne i ABL

§§ 34-36 samt af at der generationsskiftes til en, der omfattes af den gaveafgiftsberettigede

personkreds og således kan modtage gaver med lempelig beskatning.

Slutteligt kan det konkluderes, at det er altafgørende, at både overdrager og erhverver har sat sig

ind i reglerne på området for generationsskifte. Kendskab til de gældende regler giver mulighed

for at drage skattemæssig fordel, hvor dette er muligt, hvilket alt andet lige vil være at

foretrække for begge parter. Et optimalt generationsskifte kræver således en god

planlægningsproces, kendskab til de gældende regler på området samt herudover samarbejde

mellem overdrager og erhverver.
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12 Perspektivering

12.1 Indledning

I forbindelse med udarbejdelse af nærværende afhandling, er vi blevet klar over, at der er en

række forhold i forbindelse med gennemførelse af et generationsskifte, der kan stilles kritiske

spørgsmål til. Primært i kapitel 9 blev vi opmærksomme på, at vi stødte ind i kritiske spørgsmål

til den gældende praksis. Ligeledes blev vi i kapital 10, da den gennemgåede teori, blev anvendt

på case virksomheden, opmærksomme på, der i hvert enkelt tilfælde vil være forskellige

udfordringer, og dermed også forskellige kritiske spørgsmål til den gældende praksis. De

kritiske spørgsmål vedrører ikke kun den gældende praksis på området for generationsskifter,

men også behandlingen heraf af SKAT.

Vores overvejelser har givet anledning til nedenstående afsnit, der vedrører både vores egen,

men også samfundets kritiske holdning til den gældende praksis på området for

generationsskifter. Afsnittene stiller spørgsmål til gældende praksis, hvorefter der stilles forslag

til eventuelle tiltag.

12.2 Proces for generationsskifter (samarbejde med SKAT)

I det følgende vil der blive beskrevet vores overvejelser vedrørende de udfordringer man støder

på i forbindelse med et generationsskifte. Desuden vil vi give et bud på hvordan man kunne

ændre de processer og dermed lette tiden for udførelsen af et generationsskifte.

I mange generationsskifter vil det være en fordel at have søgt bindende svar hos SKAT. Dette

gøres for at gøre det forestående generationsskifte bindende sådan at SKAT ikke kan komme

efterfølgende og påpege fejl og mangler. Dog kan de ændre på det bindende svar hvis man ikke

holder sig inden for dette.

Vores erfaring fra dagligt arbejde med SKAT er, at det ofte er forholdsvis tidskrævende, at få et

bindende svar gennem SKAT systemer hvorfor vi mener der kan være tid at spare hvis dette blev

gjort anderledes. Det virker på SKAT´ behandling af generationsskifter som om at man ikke har

samlet dette i en enhed der udelukkende tager sig af generationsskifter.

Derfor kunne man lave en enhed i SKAT der udelukkende behandlede generationsskifter. I

denne skulle virksomhedsejere kunne ringe ind og få rådgivning i en overskuelig og let forståelig

form. Dette ville lette en masse for virksomhedsejerne således at arbejdspladser i værste fald

ikke går tabt.
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Skulle der blive nogle afgiftslettelser på sigt vil det eventuelt være svært for SKAT at løfte

opgaven.

I forbindelse med den offentlige debat, vedrørende offentlige ejendomsvurderinger, har man fra

SKAT’s side sat et stop for en periode for klager75.

Det kunne tyde på at man ikke har et nødberedskab til at varetage sådanne store opgaver. Man

kunne forestille sig at man ved en afgiftslettelse i forbindelse med generationsskifter ville se en

markant interesse i generationsskifter. Derfor skal man fra SKAT’s side have en plan for at

kunne være tage dette for ellers ser man at det danske arbejdsmarked gå glip af arbejdspladser.

Indenfor en 10 års periode vil man se en stor stigning i generationsskifter og mange

arbejdspladser står på spil og derfor er ovenstående i den grad væsentligt at have planlagt nøje76.

12.2.1 Er der en rigtig måde at generationsskifte på

Når der tales om generationsskifter vil det altid være en vurdering fra et generationsskifte til et

andet hvordan det mest fordelagtigt bliver gennemført.

Igennem opgaven har der været beskrevet forskellige måder der kan generationsskiftes på.

Ingen af disse er det rigtige svar på om det er rigtigt eller forkert.

Det er i alle tilfælde et spørgsmål om timing og hvilke ønsker den enkelte ejer har til

overdragelsen af virksomheden.

Vi har i opgaven sat spørgsmålstegn ved nogle forskellige synspunkter og disse bekræfter at man

kan udfordre de gældende retningslinjer der er fra SKAT’s side. Derfor vil det være en fordel at

komme tvivlen til gode og altid søge et bindende svar hos SKAT for at have sit synspunkt prøvet.

I henhold til afprøvning hos SKAT er der ikke noget rigtigt eller forkert, så det er svært for

virksomhedsejerne at vide om SKAT kan og vil foretage korrektioner. Foretager man ikke

bindende svar ved SKAT vil det kunne få fatale konsekvenser i form af skattemæssige og

økonomiske.

12.3 Ændring af boafgiften

Reglerne i BAL §§ 22-23 behandler den såkaldte boafgift, der vil påhvile overdrageren ved et

generationsskifte. Boafgiften kaldes populært generationsskifteskatten, når den omtales i

forbindelse med generationsskifte. Jævnfør en række parter i store danske familieejede

75 http://borsen.dk/nyheder/avisen/artikel/11/77969/artikel.html?hl=ZWplbmRvbXN2dXJkZXJpbmc,
76 http://www.igenerationer.dk/aktuelt/boom-generationsskifter-virksomheder
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virksomheder, der har indgående kendskab til de danske familieejede virksomheder og deres

udfordringer i forbindelse med generationsskifte, er det netop denne generationsskifteskat, der

vanskeliggør processen.

”I forhandlingerne om Vækstplan II diskuterede de politiske parter muligheden for at fjerne

generationsskifteskatten på 15 procent. Parterne blev dog ikke enige. Resultatet af

vækstforhandlingerne betyder, at der ikke kom en løsning på udfordringerne ved

generationsskifte77”

”Vi vil sætte fokus på, hvordan familieejede virksomheder med forbedrede

generationsskiftevilkår kan være med til at sikre vækst i Danmark – ikke bare i morgen, men i

flere generationer. Den største udfordring for virksomhederne er generationsskifteskatten, som

vi vil arbejde for at få afskaffet78”.

Jævnfør BAL § 22, stk. 1 kan enhver person afgiftsfrit give en gave, såfremt værdien af denne

gave ikke overstiger et årligt reguleret beløb79. Modtageren af denne gave, skal dog være

omfattet af BAL § 22, stk. 1, punkt a-f.

Såfremt værdien af gaven overstiger det årligt regulerede beløb jævnfør ovenfor, vil

overdrageren blive pålagt en afgift på 15 procent jævnfør BAL § 23, stk. 1. Det er netop denne

afgift, generationsskifteskatten, der vanskeliggør generationsskifter, idet et generationsskifte i

sig selv er omkostningstungt for både overdrageren og erhververen. Såfremt denne

generationsskifteskat bliver sænket, eller afskaffet, som også foreslået i Vækstplan II, vil det give

mulighed for at generationsskifter kan gennemføres med succes, og ikke dræne

virksomhedernes egenkapital80. Dog er det ikke kun denne fordel, en ændring af

generationsskifteskatten vil give virksomhedsejere. Jævnfør Erhvervsstyrelsens beregninger,

fremgår det, at over 50.000 af de nuværende 150.000 enkeltmandsvirksomheder har en ejer,

77 Vækst og arbejdspladser i generationer – udfordringer for familieejede virksomheder,

bestyrelsesformand i Foss, Peter Foss
78 10.000 familieejede virksomheder står over for et generationsskifte de kommende år. Bedre vilkår for

generationsskifte kan sikre deres investeringslyst og konkurrenceevne samt bidrage til dansk vækst,

innovation og ikke mindst arbejdspladser, Bent Jensen direktør i Linak, Jørgen Mads Clausen

bestyrelsesformand i Danfoss, Peter Foss bestyrelsesformand i Foss
79 Afgiftsfrit beløb i 2013 KR 58.700, afgiftsfrit beløb I 2014 KR 59.800
80 Der henvises til: 2 Model: generationsskiftebeskatning med og uden succession, www.igenerationer.dk
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der er over 55 år, og det formodes at en række af disse enkeltmandsvirksomheder ikke vil være

økonomisk rustet til at gennemføre et generationsskifte, og i stedet lukke81.

12.4 Usikkerhed omkring værdiansættelsesvejledninger og metoder

Nedenstående er en gennemgang af de usikkerheder der er omkring de

værdiansættelsesmetoder der er brugt i ovenstående gennemgang. Der bliver beskrevet den

nuværende praksis fra SKAT, ny tilgang, SKAT’s holdning for afslutningsvis at give vores egen

vurdering af værdiansættelsesmetoderne.

12.4.1 Nuværende praksis

Jævnfør tidligere gennemgang heraf, værdiansættes aktier og anparter samt goodwill efter

vejledninger fra SKAT.

Hertil kommer en række efterfølgende reguleringer, således at værdiansættelsen afspejler

virkeligheden mest muligt og således kan opfylde kravet om værdiansættelse til handelsværdi.

Værdiansættelse mellem afhængige parter sker på nuværende tidspunkt efter cirkulære 2000-9

og 2000-10, hvorimod værdiansættelse mellem uafhængige parter sker efter kapitalbaserede

modeller, herunder oftest DCF modellen82.

Den primære forskel på værdiansættelserne er, at der i cirkulærerne tages udgangspunkt i

historiske resultater, hvorfor der er en implicit forventning til at udviklingen vil være tilsvarende

de kommende år.

I de kapitalbaserede modeller tages der udgangspunkt i fremtidige pengestrømme, hvorfor der

er mulighed for at indregne forventninger til selskabets udvikling de kommende år. Denne

forskel har vist sig at være væsentlig, og har således givet SKAT grund til at stille spørgsmålstegn

ved både cirkulære 2000-9 og cirkulære 2000-10. Disse beregninger har sine udfordringer i at

afspejle markedsværdien, da cirkulære 2000-10 eksempelvis tager udgangspunkt i de seneste 3

års regnskabsmæssige resultater.

81 Vækst og arbejdspladser i generationer – udfordringer for familieejede virksomheder, afsnit ”ejerskift

skaber vækstpotentiale”
82 DCF modellen er en forkortelse for discounted cash-flow, der er en diskonteret pengestrøm. Modellen

er en indkomstbaseret værdiansættelsesmodel, hvor værdiansættelsen tager udgangspunkt i den

tilbagediskonterede værdi af forventede fremtidige pengestrømme, der direkte kan henføres til det der

værdiansættes.
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Jævnfør tidligere gennemgået skal værdiansættelse ske til handelsværdi, både mellem

afhængige og uafhængige parter. Handelsværdi er et udtryk for den værdi, der ville være

fremkommet ved forhandling mellem to uafhængige parter. Udtrykket handelsværdi defineres i

LL § 2, der beskriver armslængdeprincippet. Armslængdeprincippet defineres i OECD’s

vejledning som følgende.

”Where conditions are made or imposed between the two associated enterprises in their

commercial or financial relations which differ from those which would be made between

independent enterprises, then any profits which would, but for those conditions, have accrued

to one of the enterprises, but, by reason of those conditions, have not so accrued, may be

included in the profits of that enterprise and taxed accordingly”83.

Det er ovenstående forhold, der har givet SKAT anledning til at stille spørgsmålstegn ved

cirkulære vejledningerne, idet der er usikkerhed om, om værdiansættelser herefter kan opfylde

ovenstående krav til handelsværdi og definitionen heraf I LL § 2.

12.4.2 Ny tilgang

SKAT’s tilgang til ovenstående forhold, tager udgangspunkt i et af FSR udarbejdet

værdiansættelsesnotat84. Notatet gennemgår de væsentlige usikkerheder omkring de nuværende

værdiansættelses vejledninger og metoder og foreslår herefter en fremtidig brug af 3 andre og

mere professionelle metoder. Disse vil kort blive gennemgået nedenfor.

 Den indkomstbaserede metode. Metoden tager udgangspunkt i selskabets forventede

fremtidige indkomst.

 Den markedsbaserede metode. Metoden tager udgangspunkt i sammenlignelige

transaktioner mellem uafhængige parter. Sammenligneligheden vurderes ud fra de 5

sammenlignelighed faktorer, der er fastsat i OECD’s vejledning.

 Den omkostningsbaserede metode. Metoden tager udgangspunkt i de omkostninger, der

er medgået til at opbygge selskabet, eller omkostninger der ville medgå til opbyggelse af

et tilsvarende selskab.

83 OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations, side 33,

afsnit 1.6
84 FSR udarbejdede i 2002 et notat vedrørende værdiansættelse efter gældende regler samt med hensyn til

transfer pricing regler
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Idet nærværende afhandling ikke behandler ovenstående metoder, henvises der til yderligere

gennemgang og detaljer til beregning i vejledning85 herom fra SKAT.

12.4.3 SKAT’s holdning

Ovenstående gennemgang giver umiddelbart udtryk for, at SKAT vil udarbejde opdaterede

vejledninger til værdiansættelse af henholdsvis aktier og anparter samt goodwill. Dette skyldes

primært, at der i virkeligheden er væsentlig forskel på værdiansættelse efter cirkulære 2000-9

og cirkulære 2000-10 og værdiansættelse efter andre metoder, herunder for eksempel efter DCF

modellen, der ligeledes tidligere er gennemgået. Herudover sker værdiansættelse af

professionelle oftest efter DCF modellen og eller efter variationer heraf.

På baggrund heraf, er SKAT’s fokus primært på DCF modellen, og det er således sandsynligvis

denne model, der vil blive offentliggjort en vejledning til. SKAT’s fokus på DCF modellen

begrundes med følgende forhold.

 Modellen betragtes som teoretisk korrekt, og mere retvisende, idet udgangspunktet ikke

er historisk.

 DCF modellen er den mest anvendte værdiansættelses model af professionelle86.

På trods af, at SKAT’s fokus er på DCF modellen, fastslås det, at de ikke anser for andre

kapitalbaserede modeller for mindre retvisende. Samtidig gør SKAT opmærksom på, at det til en

hver tid vil være at foretrække at der foretages kontrolberegninger af værdiansættelser.

85 Transfer Pricing; kontrollerede transaktioner; værdiansættelse, 21. august 2009, afsnit 3.1, 3.2, 3.3
86 Der henvises til empirisk undersøgelse af Holm, Petersen og Plenborg fra 2006. Undersøgelsen viste af

17 af 18 respondenter bruger DCF modellen til værdiansættelse
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