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1 Specialets emne, metode og systematik 

 

1.1 Anvendte forkortelser og definitioner 

I specialet vil der blive anvendt følgende forkortelser: 

 

ABL:   Aktieavancebeskatningsloven (LBKG nr. 796 af 20. juni 2011) 

BAL:   Boafgiftsloven (LBKG nr. 327 af 2. april 2012) 

DBSL:   Dødsboskatteloven (LBKG nr. 333 af 2. april 2012)  

FUL:   Fusionsskatteloven (LBKG nr. 1260 af 3. november 2010) 

KSL:   Kildeskatteloven (LBKG nr. 1403 af 7. december 2010) 

LBKG:   Lovbekendtgørelse 

LFB:   Lovforslag med bemærkninger 

LFF:   Lovforslag som fremsat 

LL:   Ligningsloven (LBKG nr. 1017 af 28. oktober 2011) 

PSL:   Personskatteloven (LBKG nr. 143 af 8. februar 2011) 

SEL:   Selskabsskatteloven (LBKG nr. 1376 af 7. december 2010) 

SKM:   Skatteministeriets Meddelelser 

SL:   Statsskatteloven (Lov nr. 149 af 10. april 1922)  

TfS:   Tidsskrift for Skatter og Afgifter 

TSS:   Told- og Skattestyrelsen 

VURDL:   Vurderingsloven (LBKG nr. 740 af 3. september 2002) 

ÅRL:   Årsregnskabsloven (LBKG nr. 323 af 11. april 2011) 

 

I specialet vil der blive anvendt følgende definitioner: 

 

Kapitalandel  En aktie eller en anpart 

Kapitalselskab  Et dansk aktie- eller anpartsselskab 

Kapitalejer  En aktionær eller en anpartshaver 

Pengetankgrænsen Procentgrænsen for hvornår et kapitalselskab anses for et 

pengetankselskab 

Pengetankselskab Et kapitalselskab hvor (i) mindst 50% af kapitalselskabets indtægter, 

opgjort som gennemsnittet af de seneste tre regnskabsår, stammer fra 

udlejning af fast ejendom eller besiddelse af kontanter, værdipapirer 

el.lign., eller (ii) handelsværdien af kapitalselskabets 

udlejningsejendomme, kontanter, værdipapirer el.lign. på 

overdragelsestidspunktet udgør mindst 50% af handelsværdien af dets 

samlede aktiver, eller (iii) handelsværdien af kapitalselskabets 

udlejningsejendomme, kontanter, værdipapirer el.lign. opgjort som 

gennemsnittet af de seneste tre regnskabsår, udgør mindst 50% af 

handelsværdien af dets samlede aktiver 
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1.2 Indledning  

Muligheden for at overdrage kapitalandele med skattemæssig succession blev indført ved lov nr. 

763 af 14. december 1988, hvorefter det med virkning for aftaler indgået den 1. januar 1989 eller 

senere blev muligt at overdrage kapitalandele med skattemæssig succession i levende live til 

nære familiemedlemmer. 

  

Formålet med bestemmelsen var et ønske om at sikre, at overdragelse af et kapitalselskab kunne 

ske uden en stor likviditets- og finansieringsbelastning og dermed smidiggøre fremtidige 

generationsskifter. 

 

Bestemmelsen har siden dens tilblivelse i 1988 undergået mange forandringer og findes nu i ABL 

§ 34, hvorefter der kan ske overdragelse i levende live af kapitalandele med skattemæssig 

succession til nære familiemedlemmer, såfremt en række betingelser er opfyldt herunder blandt 

andet kravet om, at et kapitalselskabs virksomhed ikke i overvejende grad må bestå af udlejning 

af fast ejendom eller besiddelse af kontanter, værdipapirer el.lign.; den såkaldte pengetankregel. 

 

Baggrunden for pengetankreglen er, at man fra politisk hold kun vil acceptere, at kapitalandele i 

kapitalselskaber overdrages med skattemæssig succession, når der er tale om driftsaktive 

kapitalselskaber. Man vil altså gerne acceptere, at overdrageren ikke beskattes af en eventuel 

fortjeneste ved overdragelsen, og at erhververen indtræder i overdragerens skattemæssige 

stilling, når det drejer sig om driftsaktive kapitalselskaber, men ikke når det angår passive 

kapitalselskaber.  

 

Den 21. november 2011 fremsatte regeringen, som en del af Finanslovsaftalen for 2012, 

lovforslag
1
 om skærpelse af beskatningen ved generationsskifter i familieejede kapitalselskaber, 

hvorved pengetankgrænsen blev foreslået nedsat fra 75% til 25%. Regeringen blev i den 

forbindelse kritiseret for ikke, på betryggende vis, at kunne redegøre for de økonomiske 

konsekvenser af lovforslaget ligesom regeringens forudsætning om, at ændringen ville få 

kapitalselskaber til at investere deres kapital mere aktivt end tidligere, blev anset for at hvile på et 

meget tvivlsomt grundlag. I den forbindelse blev det fremhævet, at det særligt i den nuværende 

økonomiske situation vil være uhensigtsmæssigt, at straffe kapitalselskaber der er 

velkonsoliderede, idet den foreslåede stramning af pengetankgrænsen vil ramme disse 

kapitalselskabers udviklingsmuligheder fremover. 

 

Kritikken mundede ud i et ændringsforslag til det fremsatte lovforslag om at sænke 

pengetankgrænsen til 50% frem for 25%. Lovforslaget blev vedtaget den 28. december 2011
2
 

                                                   
1
 L 30 af 21. november 2011: Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og 

forskellige andre love. (Nedsættelse af grænsen for finansielle aktiver i forbindelse med succession ved overdragelse af 
aktier og justering af rentefradragsbegrænsningsreglerne). 
2
 Lov nr. 1380 af 28. december 2011 
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med det stillede ændringsforslag, hvorved pengetankgrænsen blev nedsat fra 75% til 50% med 

virkning for overdragelser, der finder sted den 1. januar 2012 eller senere. 

 

Med denne lovændring har muligheden for at gennemføre skattefrie generationsskifter af 

familieejede kapitalselskaber således fået fornyet aktualitet. 
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1.3 Problemformulering 

Det overordnede formål med specialet er at afdække, hvilke muligheder der er for at 

omstrukturere familieejede kapitalselskaber, der efter vedtagelsen af lov nr. 1380 af 28. december 

2011 - modsat tidligere - betragtes som pengetankselskaber, således at kapitalandelene i de 

pågældende kapitalselskaber kan overdrages med skattemæssig succession efter ABL § 34, 

samt at analysere hvilke konsekvenser ændringen af pengetankreglen vil få for generationsskifter 

med skattemæssig succession af familieejede kapitalselskaber. 

 

Til at analysere ovenstående problemstilling opstilles en række delspørgsmål.  

 

Lovhjemlen til overdragelse af kapitalandele med skattemæssig succession findes i ABL § 34, 

hvorfor følgende delspørgsmål søges besvaret: Hvad er gældende ret i forhold til overdragelse 

af kapitalandele med skattemæssig succession efter ABL § 34, hvilke konsekvenser har 

det for personkredsen omfattet af ABL § 34, at overdragelse af kapitalandele kan ske med 

skattemæssig succession, og hvorledes skal de overdragne kapitalandele værdiansættes? 

 

Opgørelsen af et kapitalselskabs indtægter og aktiver danner grundlag for at afgøre, om et 

kapitalselskab er et pengetankselskab eller et kapitalselskab, der kan overdrages med 

skattemæssig succession efter ABL § 34, hvorfor følgende spørgsmål ønskes besvaret: 

Hvorledes opgøres et kapitalselskabs indtægter og aktiver i forhold til 

væsentlighedsbedømmelsen i ABL § 34, stk. 6, og hvilken betydning har overgangsreglen i 

lov nr. 1380 af 28. december 2011 for kapitalselskaber, der ønskes successionsoverdraget 

inden den 31. december 2014?  

 

Ændringen af pengetankreglen betyder, at flere kapitalselskaber vil blive anset for at være 

pengetankselskaber, således at kapitalandele i disse kapitalselskaber ikke kan overdrages med 

skattemæssig succession efter ABL § 34. Følgende delspørgsmål søges således besvaret: 

Hvilke muligheder har kapitalselskaber, der efter lovændringen overskrider 

pengetankgrænsen på 50%, for at imødegå og tilpasse sig den nye pengetankregel, 

således at kapitalandele i de pågældende kapitalselskaber fortsat vil kunne overdrages 

med skattemæssig succession? 

 

Ved lov nr. 1380 af 28. december 2011 blev procentgrænsen for, hvornår et kapitalselskab anses 

for at være et pengetankselskab nedsat fra 75% til 50% med virkning for overdragelser, der finder 

sted den 1. januar 2012 eller senere. I praksis bevirker det, at en lang række kapitalselskaber ikke 

kan overdrages med skattemæssig succession fra 1. januar 2012, hvorfor følgende delspørgsmål 

ønskes besvaret: Hvad er formålet med lovændringen, hvilke argumenter taler for - 

henholdsvis imod - lovændringen, og hvilke konsekvenser får lovændringen for de berørte 

kapitalselskaber og personkredsen omfattet af ABL § 34? 
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1.4 Målgruppe 

Specialets overordnede formål er at afdække mulighederne for overdragelse af kapitalandele med 

skattemæssig succession efter ABL § 34, herunder mulighederne for at omstrukturere 

kapitalselskaber, der efter lovændringen af pengetankreglen - modsat tidligere - betragtes som 

pengetankselskaber, således at der kan ske successionsoverdragelse af kapitalandelene i de 

pågældende kapitalselskaber. Derfor er specialets målgruppe dels de personer der er omfattet af 

personkredsen i ABL § 34, og som står foran at skulle foretage et generationsskifte af 

kapitalandele med skattemæssig succession, dels disses juridiske og økonomiske rådgivere, 

herunder revisorer. 

 

1.5 Afgrænsning 

Specialet vil alene behandle muligheden for at overdrage kapitalandele i kapitalselskaber, med 

skattemæssig succession efter ABL § 34. Specialet vil som følge heraf ikke behandle muligheden 

for at overdrage ejerandele i andre selskabsformer, herunder andelsbeviser mv. eller kapital- og 

tegningsrettigheder der måtte knytte sig til de pågældende kapitalandele, med skattemæssig 

succession. Kapitalandelene forudsættes i øvrigt at være unoterede anlægskapitalandele, dvs. 

ikke næringskapitalandele i kapitalselskaber der ikke er investeringsselskaber. 

 

Specialet vil som følge heraf heller ikke behandle muligheden for at overdrage kapitalandelene 

med skattemæssig succession til en ægtefælle i medfør af KSL § 26 B og til nære medarbejdere i 

medfør af ABL § 35, eller muligheden for at overdrage en virksomhed med skattemæssig 

succession efter KSL § 33 C.  

 

Specialet vil endvidere alene behandle muligheden for overdragelse af kapitalandele med 

skattemæssig succession i levende live, hvorfor succession ved udlodning, herunder af 

kapitalandele fra et dødsbo, ikke vil blive behandlet. 

 

Da ABL § 34 netop foreskriver, at overdragelse af kapitalandele kan ske med skattemæssig 

succession, vil specialet ikke behandle reglerne i ABL om beskatning af personer (og 

kapitalselskaber) ved afståelse af kapitalandele. Personkredsen i ABL og de omhandlede 

kapitalselskaber forudsættes i hele deres levetid at være fuldt skattepligtige til Danmark.  

 

I relation til værdiansættelsen af kapitalandele ved overdragelse indenfor personkredsen i ABL § 

34 er det ikke specialets formål at foretage en fuldstændig redegørelse for 

beregningsprincipperne i 1982-cirkulæret, TSS-cirkulærene fra 2000 og Værdiansættelses-

vejledningen. 

 

Det er ikke specialets formål at foretage en udtømmende gennemgang af de muligheder, som et 

kapitalselskab har for at imødegå og tilpasse sig den nye pengetankregel. I det omfang skattefrie 
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omstruktureringsmodeller, herunder skattefri spaltning, aktieombytning og fusion, inddrages som 

måder, hvorpå et kapitalselskab kan omstrukturere sig ud af pengetankreglen, er det ikke 

specialets formål at foretage en dybdegående redegørelse for de skattemæssige konsekvenser 

for kapitalejerne og de deltagende kapitalselskaber, herunder reglerne omkring fortabelse af tab 

og uudnyttede underskud, sam- og subsambeskatningsunderskud, underskudsbegrænsning samt 

delindkomstopgørelser mv. Herudover vil de selskabsretlige og regnskabsmæssige regler, der 

skal iagttages i hver af de anvendte omstruktureringsmodeller, ikke blive behandlet, idet det alene 

er specialets formål at illustrere muligheden for at anvende omstruktureringsmodellerne som 

modsvar på den nye pengetankregel. Mulighederne for og konsekvenserne af at gennemføre 

omstruktureringerne som skattepligtige omstruktureringer vil ikke blive behandlet. 

 

1.6 Metode 

Specialet er teoretisk funderet og metoden til videnproduktion og besvarelse af specialets 

problemformulering og de opstillede delspørgsmål, er derfor en dybdegående præsentation og 

diskussion af gældende ret og teori på området for overdragelse af kapitalandele med 

skattemæssig succession. 

 

Med henblik på at redegøre for gældende ret på dette område tages der således udgangspunkt i 

ABL § 34. Som et bidrag til forståelsen og udformningen af lovbestemmelsen inddrages 

lovbestemmelsens forarbejder, idet de for så vidt udgør en del af lovbestemmelsen. Herudover vil 

retspraksis og litteratur og teori på området for overdragelse af kapitalandele med skattemæssig 

succession blive inddraget. 

 

Med henblik på at belyse de muligheder, som kapitalselskaber har for at imødegå og tilpasse sig 

den nye pengetankregel, inddrages og præsenteres gældende ret og teori på området for 

skattefrie omstruktureringer, ligesom mulighederne illustreres ved egenskabte og simplificerede 

eksempler og figurer. 

 

1.7 Kildekritik 

Udover de relevante lovtekster og forarbejder er specialets kilder den litteratur, som er oplistet i 

litteraturlisten sidst i specialet. Det er naturligvis vigtigt at forholde sig kritisk til de anvendte kilder. 

Kendetegnet for skatteretten er, at den er under konstant udvikling, hvilket betyder, at skatteretlig 

litteratur hurtigt bliver forældet, og litteratur, der blot er et par år gammel, kan derfor helt eller 

delvist have mistet sin aktualitet og i værste fald være misvisende for så vidt angår gældende ret. 

Pointer, påstande og argumenter kan dog, på trods heraf, forsat være valide, og holdes 

forældelsesproblematikken for øje, samtidig med at indholdet af kilderne kontrolleres ift. til 

gældende ret, vil selv ældre kilder kunne anvendes. 
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1.8 Struktur 

I specialets kapital 2 redegøres der for ABL § 34 og for hvilke principper der gælder for 

værdiansættelse af kapitalandele ved overdragelse indenfor personkredsen i ABL § 34.  

 

Specialets kapitel 3 redegør for, hvorledes et kapitalselskabs indtægter og aktiver opgøres i 

forhold til væsentlighedsbedømmelsen i ABL § 34, stk. 6, og hvilken betydning overgangsreglen i 

lov nr. 1380 af den 28. december 2011 har for kapitalselskaber, der ønskes 

successionsoverdraget inden den 31. december 2014 

 

Specialets kapital 4 belyser, hvilke muligheder kapitalselskaber, der efter lovændringen, 

overskrider pengetankgrænsen på 50%, har for at imødegå og tilpasse sig den nye 

pengetankregel, således at kapitalandele i de pågældende kapitalselskaber efterfølgende vil 

kunne overdrages med skattemæssig succession.  

 

I specialets kapitel 5 redegøres der for formålet med lovændringen, argumenterne for og imod 

lovændringen, samt konsekvenserne af lovændringen for de berørte kapitalselskaber og 

personkredsen omfattet af ABL § 34, mens der konkluderes i kapitel 6. 
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2 Overdragelse af kapitalandele med skattemæssig succession 

efter ABL § 34 

 

Bestemmelsen i ABL § 34 (tidligere ABL § 11
3
), der i dag udgør hjemlen til familieoverdragelse af 

kapitalandele med skattemæssig succession i levende live, blev oprindeligt indsat ved lov nr. 763 

af 14. december 1988, hvorefter det med virkning for aftaler indgået den 1. januar 1989 eller 

senere blev muligt for børn, børnebørn, søskende, søskendes børn og søskendes børnebørn at 

succedere i overdragerens skattemæssige stilling ved overdragelse af kapitalandele mv. i levende 

live
4
. 

 

Formålet med bestemmelsen var et ønske om at sikre, at overdragelse af et kapitalselskab kunne 

ske uden en stor likviditets- og finansieringsbelastning samt at tilvejebringe en ligestilling mellem 

generationsskifter ved død og generationsskifter i levende live, og dermed gøre op med den 

tilskyndelse skattelovgivningen tidligere indeholdt til at udskyde generationsskiftet indtil 

dødsfaldet
56

. 

 

Ved lov nr. 1285 af 20. december 2000 blev betingelsen om, at et kapitalselskabs virksomhed 

ikke i overvejende grad må bestå af passiv pengeanbringelse og/eller udlejning af fast ejendom, 

den såkaldte pengetankregel, indsat i den dagældende ABL § 11. Efter bestemmelsen blev et 

kapitalselskab anset for at være et pengetankselskab, såfremt mere end 25% af dets virksomhed 

bestod i passiv pengeanbringelse og/eller udlejning af fast ejendom. Ved lov nr. 394 af 6. juni 

2002 blev denne procentgrænse hævet fra 25% til 50%, og ved lov nr. 1580 af 20. december 

2006 blev procentgrænsen igen hævet - denne gang fra 50% til 75%. 

 

Med virkning fra 1. januar 2009 blev samlevere ved lov nr. 532 af 17. juni 2008 inddraget under 

den successionsberettigede personkreds, jf. nærmere straks nedenfor. Ved samme lov blev 

hovedaktionærkravet afskaffet, og kravet om overdragelse af mindst 15% af stemmeværdien i 

kapitalselskabet blev ændret til et krav om overdragelse af mindst 1% af aktie- eller 

anpartskapitalen. 

 

ABL § 34 blev senest ændret ved lov nr. 1380 af 28. december 2011, hvorved procentgrænsen, 

for hvornår et kapitalselskab anses for at være et pengetankselskab, blev nedsat fra 75% til 50% 

med virkning for overdragelser, der finder sted den 1. januar 2012 eller senere. Bestemmelsen 

findes i dag i ABL § 34, stk. 1, nr. 3, jf. ABL § 34, stk. 6. 

                                                   
3
 I forbindelse med revisionen af ABL ved lov nr. 1413 af 21. december 2005 blev de tidligere gældende bestemmelser om 

overdragelse af kapitalandele med skattemæssig succession flyttet fra §§ 11 og 11A til §§ 34 og 35. 
4
 Ved samme lov blev KSL § 33 C indsat, hvorefter det ligeledes med virkning for aftaler indgået den 1. januar 1989 eller 

senere blev muligt for børn, børnebørn, søskende, søskendes børn og søskendes børnebørn at succedere i 
overdragerens skattemæssige stilling ved overdragelse af en virksomhed i levende live. KSL § 33 C vil ikke blive 
behandlet nærmere i dette speciale. 
5
 Generelle bemærkninger til lovforslag LFF nr. 51 af 11. oktober 1988. 

6
 Reglerne om succession ved udlodning fra et dødsbo fremgik oprindelig af KSL, men blev overført til DBSL ved 

udarbejdelse af en ny samlet lov for dødsbobeskatning ved lov nr. 1221 af 27. december 1996. 



12 
 

I det følgende vil der blive redegjort for det nærmere indhold af ABL § 34, herunder betingelserne 

for at kapitalandele kan overdrages med skattemæssig succession. 

 

2.1 Betingelser for skattemæssig succession efter ABL § 34 

2.1.1 Personkredsen der kan succedere  

Det er en betingelse for anvendelse af reglerne om succession i ABL § 34, at overdragelsen sker 

til overdragerens børn, børnebørn, søskende, søskendes børn, søskendes børnebørn eller en 

samlever, jf. ABL § 34, stk. 1, nr. 1
7
. Adoptivforhold og stedbarnsforhold sidestilles med naturligt 

slægtskabsforhold, jf. ligeledes ABL § 34, stk. 1, nr. 1.  

 

Ved en samlever forstås i denne henseende en person, der opfylder betingelserne i BAL § 22, stk. 

1, litra d. Dette er således en person, der har haft fælles bopæl med overdrageren i de sidste 2 år 

forud for overdragelsen, og en person der tidligere har haft fælles bopæl med overdrageren i en 

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

institutionsanbringelse, herunder i en ældrebolig
8
. 

 

Det skal bemærkes, at overdragelse med succession mellem ægtefæller ikke er omfattet af ABL § 

34, idet overdragelse af kapitalandele mellem ægtefæller sker med tvungen succession efter KSL 

§ 26 B. Overdragelse mellem ægtefæller vil ikke blive behandlet nærmere i dette speciale, jf. 

afsnit 1.5. 

 

Bestemmelsen i ABL § 34, stk. 1, nr. 1 er udtømmende, således at der ikke kan overdrages til 

andre end den nævnte personkreds med succession, fx fra børn til forældre (medmindre 

forældrene er nære medarbejdere hvorefter der kan ske skattemæssig succession efter ABL § 

35). Dette udgangspunkt blev dog modificeret ved lov nr. 532 af 17. juni 2008, hvor ABL § 35 A 

blev indsat. 

 

ABL § 35 A giver mulighed for at "reparere" en overdragelse med succession efter ABL § 34, fx 

hvor kapitalandele er blevet overdraget til en yngre generation, men hvor der efterfølgende 

indtræffer uforudsete begivenheder som sygdom, død el.lign. hos erhververen
9
.  

 

Efter bestemmelsen gives der således adgang til, at kapitalandele per 1. januar 2009 kan 

tilbageoverdrages med succession til den tidligere ejer, såfremt betingelserne i ABL § 34 er 

opfyldt. Det er dog en betingelse for overdragelse med succession efter ABL § 35 A, at (i) 

tilbageoverdragelsen sker inden for de første 5 år efter, at tilbageoverdrageren har erhvervet 

kapitalandelene fra den tidligere ejer, (ii) at tilbageoverdragelsen sker til den tidligere ejer, som 

                                                   
7
 Personkredsen efter ABL § 34, stk. 1, nr. 1 svarer til den personkreds, som en personligt ejet virksomhed kan overdrages 

til med succession efter KSL § 33 C. 
8
 Lovbekendtgørelse nr. 1159 af 4. oktober 2007. 

9
 Af de almindelige bemærkninger til lovforslag LFF nr. 167 af 28. marts 2008 fremgår det, at der ikke stilles krav om en 

særlig begrundelse for tilbageoverdragelsen, hvorfor bestemmelsen finder anvendelse i alle tilfælde, hvor parterne i en 
successionsoverdragelse efter ABL § 34 ønsker at lade overdragelsen gå tilbage, under forudsætning af at de ovenfor 
nævnte betingelser er opfyldt. Dog behøver den tidligere ejer ikke at være et familiemedlem, jf. ABL § 35 A. 

http://jura.thomsonreuters.dk/app/locator?metadata=true&fulltext=false&stid=dk-doclink&doclink=LBKG20071159_P22&crumb-action=append&crumb-label=LBKG+2011-06-20+nr+796+Aktieavancebeskatningsloven+ABL&crumb-uri=/app/document?docguid=iB906528653519C53E040DF0A17657A99
http://jura.thomsonreuters.dk/app/locator?metadata=true&fulltext=false&stid=dk-doclink&doclink=LBKG20071159_P22&crumb-action=append&crumb-label=LBKG+2011-06-20+nr+796+Aktieavancebeskatningsloven+ABL&crumb-uri=/app/document?docguid=iB906528653519C53E040DF0A17657A99
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kapitalandelene blev erhvervet fra, og (iii) at tilbageoverdrageren indtrådte i den tidligere ejers 

skattemæssige stilling, altså at den oprindelige overdragelse skete med succession. 

Bestemmelsen i ABL § 35 A vil ikke blive behandlet nærmere i dette speciale. 

 

2.1.2 Erhververens skattemæssige forhold 

Det er en betingelse for, at der kan ske overdragelse med succession, at erhververen er fuldt 

skattepligtig til Danmark i medfør af KSL § 1, jf. ABL § 34, stk. 3, således at en eventuel gevinst 

ved senere salg af de overdragede kapitalandele beskattes efter danske regler. 

 

Hvis erhververen på grund af sit hjemsted ikke er fuldt skattepligtig her til landet efter KSL § 1, 

gælder ABL § 34, stk. 2 kun, i det omfang kapitalandelene efter overdragelsen indgår i en 

virksomhed, som er skattepligtig for erhververen efter KSL § 2, stk. 1, nr. 4, og som ikke i henhold 

til en dobbeltbeskatningsoverenskomst anses for hjemmehørende i udlandet, jf. ABL § 34, stk. 3.  

 

Tilsvarende gør sig gældende hvis erhververen er skattepligtig her til landet efter KSL § 1, men i 

henhold til bestemmelserne i en dobbeltbeskatningsoverenskomst med en fremmed stat, 

Færøerne eller Grønland må anses for hjemmehørende dér. I dette tilfælde kan der kun ske 

overdragelse med skattemæssig succession i det omfang, at kapitalandelene efter overdragelsen 

indgår i en virksomhed, som Danmark i henhold til en dobbeltbeskatningsaftale har 

beskatningsretten til, jf. ABL § 34, stk. 3. 

 

Reglerne om succession efter ABL § 34 gælder således også ved overdragelse af kapitalandele til 

begrænset skattepligtige personer i henhold til KSL § 2, stk. 1, nr. 4, hvis kapitalandelene efter 

denne bestemmelse er knyttet til et fast driftssted i Danmark, eller hvis Danmark efter en 

dobbeltbeskatningsoverenskomst anses som kildeland, og som følge af, at kapitalandelene er 

tilknyttet et fast driftssted i Danmark, har beskatningsretten efter artikel 7, stk. 1, sammenholdt 

med artikel 5. 

 

Bestemmelsen i ABL § 34, stk. 3 skal sikre, at den latente skattebyrde, der udskydes ved 

overdragelse med succession, kommer til beskatning senest, når erhververen afstår de 

pågældende kapitalandele, jf. nærmere nedenfor under afsnit 2.2, medmindre erhververen selv 

anvender successionsmuligheden. 

 

2.1.3 Kapitalandelene der overdrages 

Indtil 1. januar 2009 var det en betingelse for at anvende reglerne om succession i ABL § 34, at 

overdrageren var hovedaktionær i kapitalselskabet, som defineret i ABL § 4, og at den enkelte 

overdragelse udgjorde mindst 15% af stemmerettighederne i kapitalselskabet. Ved lov nr. 532 af 

17. juni 2008 ophævedes imidlertid de to krav, der blev erstattet med en betingelse om, at den 

http://jura.thomsonreuters.dk/app/locator?metadata=true&fulltext=false&stid=dk-doclink&doclink=LBKG20051086_P1&crumb-action=append&crumb-label=LBKG+2011-06-20+nr+796+Aktieavancebeskatningsloven+ABL&crumb-uri=/app/document?docguid=iB906528653519C53E040DF0A17657A99
http://jura.thomsonreuters.dk/app/locator?metadata=true&fulltext=false&stid=dk-doclink&doclink=LBKG20051086_P2&crumb-action=append&crumb-label=LBKG+2011-06-20+nr+796+Aktieavancebeskatningsloven+ABL&crumb-uri=/app/document?docguid=iB906528653519C53E040DF0A17657A99
http://jura.thomsonreuters.dk/app/locator?metadata=true&fulltext=false&stid=dk-doclink&doclink=LBKG20051086_P1&crumb-action=append&crumb-label=LBKG+2011-06-20+nr+796+Aktieavancebeskatningsloven+ABL&crumb-uri=/app/document?docguid=iB906528653519C53E040DF0A17657A99
http://jura.thomsonreuters.dk/app/locator?metadata=true&fulltext=false&stid=dk-doclink&doclink=LBKG20051086_P2&crumb-action=append&crumb-label=LBKG+2011-06-20+nr+796+Aktieavancebeskatningsloven+ABL&crumb-uri=/app/document?docguid=iB906528653519C53E040DF0A17657A99
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enkelte overdragelse
10

 skal udgøre mindst 1% af aktie- eller anpartskapitalen, jf. ABL § 34, stk. 1, 

nr. 2, uanset antallet af stemmerettigheder knyttet hertil. 

 

Baggrunden for denne ændring af ABL var et ønske om at harmonisere betingelserne for 

udlodning af kapitalandele med succession ved død og betingelserne for overdragelse af 

kapitalandele med succession i levende live, således at reglerne om succession i levende live og 

ved død blev ens på disse to punkter, og der dermed ville ske fremrykning af generationsskifter, 

som af skattemæssige grunde hidtil havde været udskudt til kapitalejerens død
11

. Det 

nugældende krav i ABL § 34, stk. 1, nr. 2 må anses for at være så lempeligt, at kravet ikke vil få 

den store betydning i praksis. 

 

I henhold til ABL § 34, stk. 5, 1. pkt. kan (kapital)andele omfattet af ABL § 18, stk. 1 og 4 

(andelsbeviser og andele i andelsforeninger) og ABL § 17 (næringskapitalandele) dog overdrages 

med succession, uanset at størrelsen på den overdragne (kapital)andelspost udgør mindre end 

1%, og uanset om foreningen eller kapitalselskabet i overvejende grad har karakter af passiv 

pengeanbringelse og/eller udlejning af fast ejendom, jf. nærmere nedenfor under afsnit 2.1.4. 

Overdrages næringskapitalandele med skattemæssig succession efter ABL § 34, beholder 

kapitalandelene deres status som næringskapitalandele, fordi erhververen indtræder i 

overdragerens skattemæssige stilling, uanset hvornår erhververen senere måtte afstå 

kapitalandelene, jf. nærmere nedenfor under afsnit 2.2.2. 

 

Herudover er det en betingelse for overdragelse med succession, at kapitalandele der 

overdrages, ikke er omfattet af ABL § 19, jf. ABL § 34, stk. 1, nr. 4. Det er således ikke muligt at 

overdrage kapitalandele eller investeringsforeningsbeviser m.v. udstedt af et 

investeringsselskab
12

 efter reglerne i ABL § 34. 

 

Endelig er det en betingelse for skattemæssig succession, at kapitalandelene ikke er tabsgivende, 

jf. ABL § 34, stk. 4 og nærmere nedenfor under afsnit 2.2.  

 

2.1.4 Pengetankreglen 

Efter ABL § 34, stk. 1, nr. 3 er succession endvidere betinget af karakteren af og formuens 

sammensætning i det kapitalselskab, hvori der overdrages kapitalandele. 

 

Der kan således ikke succederes i kapitalandele i kapitalselskaber, hvis virksomhed i overvejende 

grad består i udlejning af fast ejendom eller i at eje kontanter, værdipapirer eller el.lign passiv 

pengeanbringelse. Begrebet "overvejende grad" er fastlagt i ABL § 34, stk. 6, den såkaldte 

pengetankregel, jf. nærmere nedenfor i [kapitel 3], hvorefter et kapitalselskabs virksomhed i 

                                                   
10 

En overdragelse til flere personer i sameje betragtes i den forbindelse som én enkelt overdragelse, mens overdragelse til 
flere personer betragtes som flere overdragelser, se hertil bl.a. den juridiske vejledning 2012-1, afsnit C.B.2.13.1 
11 

Se hertil de almindelige bemærkninger til lovforslag LFF nr. 167 af 28. marts 2008. 
12 

For en definition af "investeringsselskab" se ABL § 19, stk. 2 
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overvejende grad anses for at bestå i udlejning af fast ejendom, eller besiddelse af kontanter, 

værdipapirer el.lign., såfremt mindst 50% af kapitalselskabets indtægter, opgjort som 

gennemsnittet af de tre seneste regnskabsår, stammer fra sådan aktivitet, eller hvis 

handelsværdien af kapitalselskabets udlejningsejendomme, kontanter, værdipapirer el.lign., enten 

på overdragelsestidspunktet eller opgjort som gennemsnittet af de seneste tre regnskabsår, udgør 

mindst 50% af handelsværdien af kapitalselskabets samlede aktiver. Afkast og værdien af 

kapitalandelene i datterselskaber, hvori kapitalselskabet direkte eller indirekte ejer mindst 25% af 

selskabskapitalen, medregnes ikke. 

 

Bortforpagtning af fast ejendom som benyttes til landbrug mv. anses ikke for udlejning af fast 

ejendom, jf. ABL § 34, stk. 1, nr. 3, 2. pkt.   

 

Som tidligere nævnt gælder betingelsen i ABL § 34, stk. 1, nr. 3 ikke for overdragelse af 

(kapital)andele omfattet af ABL § 18, stk. 1 og 4 (andelsbeviser og andele i andelsforeninger) og 

ABL § 17 (næringskapitalandele), jf. ABL § 34, stk. 5, 1. pkt. Betingelsen gælder endvidere ikke 

for overdragelse af kapitalandele i et kapitalselskab mv., der udøver næring ved køb og salg af 

værdipapirer eller ved finansieringsvirksomhed, dvs. i situationer hvor det ikke er overdrageren, 

men det pågældende kapitalselskab, der er næringsdrivende, idet aktiviteten i den type 

kapitalselskaber netop består af handel med kapitalandele og andre værdipapirer, jf. ABL § 34, 

stk. 5, 2. pkt. Der vil derfor ikke være tale om passiv pengeanbringelse, uanset at sådanne 

kapitalselskabers aktiver i langt overvejende grad vil bestå af værdipapirer
13

. 

 

2.2 Konsekvenserne af skattemæssig succession 

2.2.1 Successionens konsekvenser for overdrageren 

Udgangspunktet efter ABL § 12 er, at fysiske personer (og dødsboer) uanset ejertid skal 

medregne gevinst ved afståelse af kapitalandele ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, 

uanset om kapitalandelene er optaget til handel på et reguleret marked eller ej. Gevinsten 

medregnes til aktieindkomsten, jf. PSL § 4 A
14

. 

 

I henhold til ABL § 34, stk. 2 beskattes gevinst ved overdragelse af kapitalandele imidlertid ikke 

hos overdrageren. Det er dog en forudsætning for bestemmelsens anvendelse, at overdrager og 

erhverver er enige om, at beskatning i forbindelse med overdragelsen ikke skal ske
15

.  

 

Efter ABL § 34, stk. 2 er der herefter tale om en generel indtræden i overdragerens 

skattemæssige stilling, idet der dog kun kan succederes, såfremt overdragelsen udløser en 

avance hos overdrageren. Hvis overdragelsen derimod udløser et tab hos overdrageren, dvs. 

hvor kapitalandelenes handelsværdi på tidspunktet for overdragelsen er lavere end overdragerens 

anskaffelsessum, kan erhvereren ikke succedere i tabet, jf. ABL § 34, stk. 4, der henviser til KSL § 

                                                   
13

 Den juridiske vejledning 2012-1, afsnit C.B.2.13.1 
14

 Lovbekendtgørelse nr. 143 af 8. februar 2011 
15

 Bemærkninger til lovforslag LFF nr. 51 af 11. oktober 1988, § 3 
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33 C, stk. 3. Overdrageren kan i stedet fratrække tabet i sin aktieindkomst efter ABL § 13 (og § 13 

A
16

), som om overdragelsen var sket til tredjemand. Såfremt der konstateres et tab på 

kapitalandelene, skal den værdi, som lægges til grund ved beregning af gaveafgift (eller 

indkomstskat), anvendes som salgssum. Er overdragelsen ikke sket ved gave, anvendes værdien 

i handel og vandel på overtagelsestidspunktet. Erhververen skal herefter anvende disse værdier 

som skattemæssig anskaffelsessum og indtræder ikke i overdragerens skattemæssige stilling 

med hensyn til kapitalandelene. 

 

2.2.2 Successionens konsekvenser for erhververen 

Som følge af at gevinst ved overdragelse af kapitalandele ikke beskattes hos overdrageren, 

indtræder erhververen i overdragerens skattemæssige stilling ved overdragelsen, jf. ABL § 34, 

stk. 2. Dette gælder uanset, hvornår erhververen senere afstår kapitalandelene.  

 

Ved opgørelsen af erhververens gevinst eller tab ved afståelse af kapitalandelene behandles 

kapitalandelene som anskaffet for den anskaffelsessum og på det tidspunkt, som de blev 

anskaffet til af overdrageren
17

. Erhververen indtræder således fuldt ud i den latente skat, der 

hviler på kapitalandelene, og hvis erhververen på et senere tidspunkt afstår kapitalandelene uden 

succession, vil erhververen blive skattepligtig af den udskudte skat på afståelsestidspunktet. 

 

Såfremt kapitalandelene, der overdrages med skattemæssig succession, er omfattet af 

overgangsreglen om hovedaktionærnedslag i ABL § 47
18

, anvendes aktiernes værdi ved 

overdragelsen i stedet for afståelsessummen ved beregningen af hovedaktionærnedslaget, jf. 

ABL § 47, stk. 3. Dette er også tilfældet, hvor værdien på successionstidspunktet er højere end 

erhvererens afståelsessum. I praksis betyder dette, at der ved overdragelsen beregnes et 

hovedaktionærnedslag, som herefter følger kapitalandelene, indtil de reelt afstås. Erhververen 

overtager således, udover den oprindelige anskaffelsessum for kapitalandelene, også 

hovedaktionærnedslaget. Ved opgørelsen af ejertiden medregnes dog såvel overdragerens som 

erhververens ejertid
19

. 

 

Da hovedaktionærnedslaget således følger kapitalandelene, der overdrages med skattemæssig 

succession, vil hovedaktionærnedslaget kun få betydning for overdrageren, såfremt overdrageren 

kun afstår en del af kapitalandelene med skattemæssig succession, mens de resterende 

                                                   
16

 Tab på aktier optaget på et reguleret marked er reguleret i ABL § 13 A, men vil ikke blive behandlet nærmere i dette 
speciale. 
17

 Bestemmelsen i ABL § 34, stk. 2, 2. pkt. angiver ikke, hvorvidt opgørelsen skal ske efter overdragerens anskaffelses-
hensigt, men da ABL § 34 generelt angiver, at erhververen indtræder i overdragerens skattemæssig stilling, vil 
erhververen også indtræder i overdragerens anskaffelseshensigt. Da ABL ikke anvender spekulation som grundlag for 
beskatning, har anskaffelseshensigten alene betydning, såfremt der forligger næring. Har en erhverver således erhvervet 
næringskapitalandele med succession, vil han skulle opgøre en eventuel avance efter ABL § 17, uanset om han selv er 
næringsdrivende.  
18

 Bestemmelsen fastslår en overgangsordning for personaktionærer, der i deres egenskab af at være hovedaktionærer 
eller ophørende hovedaktionærer den 18. maj 1993, skulle opgøre gevinster eller tab ved afståelse af aktier efter 
gennemsnitsmetoden. Bestemmelsen går ud på, at aktionærer, der var hovedaktionærer i et selskab den 18. maj 1993 
samt skattepligtige, der var ophørende hovedaktionærer på dette tidspunkt, får et nedslag ved opgørelsen af den 
skattepligtige gevinst på de pågældende aktier. 
19 

Den juridiske vejledning af 2012-1, afsnit C.B.2.2.3.2.3 
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kapitalandele senere afstås af overdrageren i en skattepligtig overdragelse. Det nærmere indhold 

af overgangsbestemmelsen i ABL § 47 om hovedaktionærnedslag vil ikke blive behandlet 

yderligere i dette speciale. 

 

Den skattemæssige succession efter ABL § 34, stk. 2 medfører endvidere, at erhververen 

indtræder i overdragerens eventuelle næringshensigt. Har overdrageren således erhvervet 

kapitalandelene som led i sin næringsvej, vil erhververen indtræde i overdragerens 

skattemæssige stilling i relation hertil, og erhververen vil dermed blive næringsbeskattet, såfremt 

de pågældende kapitalandele senere afstås i en skattepligtig overdragelse. Erhververens 

succession gælder tidsubegrænset
20

, og det vil således ikke være muligt for erhververen på et 

senere tidspunkt at afkræfte en eventuel næringsformodning. 

 

Overdrager overdrageren kun en del af sine kapitalandele i kapitalselskabet, og har overdrageren 

erhvervet kapitalandelene på forskellige tidspunkter til forskellige anskaffelsessummer, vil 

fastlæggelsen af anskaffelsestidspunktet skulle ske efter FIFO-princippet, hvorefter de først 

erhvervede kapitalandele anses for de først afståede (“first in first out”), jf. ABL § 5, stk. 1
21

. 

Fastlæggelsen af anskaffelsessummen vil ske efter gennemsnitsmetoden, jf. ABL § 24, stk. 1, jf. 

ABL § 26, stk. 6, hvorefter anskaffelsessummen for den samlede kapitalandelbeholdning i det 

pågældende kapitalselskab fordeles forholdsmæssigt mellem de afståede kapitalandele og de 

kapitalandele, som overdrageren beholder. Dette gælder også i tilfælde, hvor afståelsen ikke 

udløser beskatning.  

 

Endelig betyder henvisningen i ABL § 34, stk. 4 til KSL § 33 C, stk. 4, at en erhverver ikke kan 

fratrække underskud, fra indkomst før erhvervelsen af en eventuel gevinst, ved en senere 

skattepligtig afståelse af de kapitalandele, der er erhvervet med skattemæssig succession. Har 

erhververen således realiseret et tab i medfør af ABL § 13 (eller § 13 A) kan erhververen ikke 

fratrække et sådant tab i en eventuel gevinst ved en senere skattepligtig overdragelse af de 

pågældende kapitalandele. Bestemmelsen stk. 4 er en værnsregel, der skal modvirke, at en 

overdragelse efter ABL § 34 ikke sker med det formål, at udnytte en erhververs eventuelle tab på 

andre kapitalandele fra tidligere indkomstår
22

. 

 

2.3 Meddelelse til SKAT   

I henhold til ABL § 34, stk. 4, jf. KSL § 33 C, stk. 7, skal en beslutning om, at erhververen 

indtræder i overdragerens skattemæssige stilling senest meddeles til SKAT på tidspunktet for 

indgivelse af overdragerens selvangivelse. 

                                                   
20

 Se hertil de generelle bemærkninger til lovforslag LFF nr. 51 af 11. oktober 1988. 
21

 FIFO-princippet vil alene få betydning såfremt overdrageren er omfattet af bestemmelsen om hovedaktionærnedslag i 
ABL § 

47
 eller såfremt aktierne, der overdrages, er omfattet af overgangsreglen i ABL § 44 om skattefritagelse for visse 

børsnoterede aktier. Bestemmelsen i ABL § 44 vil ikke blive behandlet nærmere i dette speciale. 
22

 Se hertil de generelle bemærkninger til lovforslag LFF nr. 51 af 11. oktober 1988 vedrørende KSL § 33 C og underskud 
fra tidligere år. 
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Bestemmelsen i KSL § 33 C, stk. 7 er tidligere blevet administreret således, at manglende 

overholdelse af oplysningspligten har medført, at overdragelse med succession ikke er blevet 

godkendt af SKAT, og at overdragelsen dermed er blevet beskattet. Ved SKM2011.250.SKAT 

ændrede Skatteministeriet imidlertid praksis, således at overholdelse af oplysningspligten ikke 

længere anses som en betingelse for, at der er sket overdragelse med succession.  

Praksisændringen har dog ikke betydning for selve oplysningspligten, der fortsat fremgår af KSL § 

33 C, stk. 7, og det er derfor fortsat vigtigt, at SKAT bliver gjort opmærksom på, at der er sket en 

overdragelse, og at reglerne om succession ønskes anvendt
23

.  

 

2.4 Værdiansættelse 

Uanset at en overdragelse af kapitalandele med skattemæssig succession efter ABL § 34 

medfører, at der ikke skal opgøres en fortjeneste hos overdrageren, og at erhververen indtræder i 

overdragerens skattemæssige stilling, har værdiansættelsen af kapitalandelene alligevel 

skattemæssig betydning, hvad enten kapitalandelene overdrages mod fuldt vederlag, som en ren 

gaveoverdragelse eller som en kombination af de to. 

 

Overdrages kapitalandelene mod vederlag kan det ikke udelukkes, at slægtskabet vil kunne 

påvirke størrelsen af det vederlag, som overdrageren betinger sig, således at en eventuel forskel i 

forhold til kapitalandelenes handelsværdi vil være udtryk for en gave til erhververen (eller 

overdrageren), der enten vil være skattepligtig indkomst eller gaveafgiftspligtig for erhververen 

(eller overdrageren), jf. SL § 4, stk. 1, litra c og SL § 5, jf. BAL § 26
2425

. Overdrages 

kapitalandelene som en ren gaveoverdragelse, vil overdrageren og erhververen ligeledes have en 

interesse i, at værdiansættelsen af gaven, dvs. kapitalandelene, er så lav som mulig, da dette vil 

reducere den skattepligtige indkomst eller gaveafgiften. 

 

Både ved beskatningen eller afgiftsberegningen af en eventuel gave tages der dog hensyn til den 

latente skatteforpligtelse, som erhververen overtager fra overdrageren, ved beregning af en 

passivpost efter KSL § 33 D, hvorefter der ved værdiansættelsen af kapitalandelene fradrages en 

passivpost, som opgøres efter en nærmere fastsat andel af den avance, som skulle have været 

opgjort, såfremt overdragelsen var skattepligtig.  

 

I det følgende vil der blive redegjort for, hvorledes kapitalandele, der overdrages efter ABL § 34 

enten mod vederlag, som ren gaveoverdragelse eller en kombination af de to, skal 

værdiansættes, samt for håndteringen af den latente skatteforpligtelse og skattemyndighedernes 

korrektionsadgang.   

 

                                                   
23

 Det er en forudsætning for, at det skattemæssigt kan lægges til grund, at der er sket overdragelse med succession, at 
dette kan dokumenteres over for SKAT ved fremlæggelse af aftale om overdragelse eller på anden betryggende vis. 
24

 Serup (2006, 275) antager, at det indenfor den gaveafgiftspligtige personkreds er legaliseret at opstille en 
gaveformodning. 
25

 Bille (2006, 317) Det kan dog ikke udelukkes, at personer, der falder udenfor den gaveafgiftspligtige personkreds, kan 
være i et gavemiljø, fx søskende. 
 

http://jura.karnovgroup.dk/document/rel/LBKG20101403_P33C?versid=243-2-2001
http://jura.karnovgroup.dk/document/rel/LBKG20101403_P33C?versid=243-2-2001
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2.4.1 Skattemyndighedernes mulighed for at korrigere værdiansættelsen 

Det er generationsskiftets parter, der oplyser handelsværdien af kapitalandelene til 

myndighederne. Sker overdragelsen af kapitalandelene som en hel eller delvis gaveoverdragelse, 

skal parterne senest den 1. maj i det følgende år indgive anmeldelse om gaven og dens 

afgiftspligtige værdi, jf. BAL § 26. Overdrages kapitalandelene mod fuldt vederlag, skal parterne i 

forbindelse med indgivelse af selvangivelsen oplyse den aftalte overdragelsessum.  

 

En gaves værdi fastsættes til dens handelsværdi på tidspunktet for modtagelsen, jf. BAL § 27, stk. 

1. Finder SKAT, at en værdiansættelse ikke svarer til handelsværdien på tidspunktet for gavens 

modtagelse, kan de ændre værdiansættelsen inden 3 måneder efter anmeldelsens modtagelse, jf. 

BAL § 27, stk. 2. 

 

SKAT vil således ikke kunne ændre værdien af gaven efter tre måneder fra modtagelse af 

gaveanmeldelsen. Er der derimod ikke indgivet gaveanmeldelse, fx fordi parterne mener, at der er 

ydet fuldt vederlag for kapitalandelen, løber der ikke nogen tre måneders frist. Ved at lade et 

gaveelement indgå som en del af overdragelsessummen, kan man altså tidsmæssigt begrænse 

skattemyndighedernes mulighed for at gribe korrigerende ind overfor værdiansættelsen. 

 

Også udenfor de tilfælde hvor BAL § 27 hjemler adgang til at korrigere i værdiansættelsen, dvs. 

hvor overdragelsen af kapitalandelene er sket mod fuldt vederlag, er det i praksis antaget, at 

SKAT har korrektionsadgang i forhold til parternes værdiansættelse, såfremt det er åbenbart, at 

den fastsatte værdi for kapitalandelene ikke er i overensstemmelse med den skønnede 

handelsværdi, og parterne er interesseforbundne
26

. 

 

Interessefællesskab vil bl.a. foreligge, hvor flere parter som følge af slægtskab har en fælles 

økonomisk interesse, og det derfor må antages, at partnerne som følge heraf har mulighed for at 

varetage fællesskabets samlede skattemæssige interesser forud for driftsøkonomiske interesser, 

jf. hertil bl.a. den juridiske vejledning 2012-1, afsnit C.C.6.4.1.3, hvor SKAT angiver gavemiljø, fx 

nærtbeslægtede, som eksempel på en situation med interessesammenfald ved overdragelser. 

 

Afslutningsvist skal det blot fremhæves, at det er en betingelse for at kunne foretage korrektion i 

aftaler mellem interesseforbundne parter, at de aftalte vilkår, herunder værdiansættelsen, ikke kan 

anses for sædvanlige, men i stedet må anses for begrundet i interessefællesskabet
27

. En 

korrektion af værdiansættelsen forudsætter således, at overdragelsen af kapitalandelene ikke er 

sket til en værdi, som ville være aftalt mellem uafhængige parter, dvs. at overdragelsen ikke er 

sket til handelsværdien, men begrundet i interessefællesskabet. 

 

                                                   
26

 Det er diskuteret i litteraturen, hvorvidt skattemyndighederne er berettiget til at korrigere i værdiansættelsen af 
overdragne aktiver, ved aftale mellem uafhængige parter med modsatrettede interesser.  
27

 Bille (2006, 327)  
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2.4.2 Værdiansættelse af kapitalandele 

Udgangspunktet for enhver overdragelse af aktiver, herunder kapitalandele, og passiver er, at de 

ansættes til handelsværdien
28

. Ved handelsværdien forstås det beløb, som aktivet eller passivet 

vil kunne indbringe ved salg på det frie marked. Ved handel mellem uafhængige parter med 

modsatrettede interesser giver fastsættelsen af handelsværdien normalt ikke anledning til 

problemer, idet netop de modsatrettede interesser sikrer en korrekt værdiansættelse af det 

overdragne. 

 

Som ovenfor nævnt er personkredsen omfattet af ABL § 34 beslægtet, og vil derfor ofte ikke have 

modsatrettede interesser, hvilket bevirker, at den værdi der handles til, ikke nødvendigvis vil være 

udtryk for handelsværdien af det overdragne
29

. 

 

Skattemyndighederne har derfor - dels i vejledningsform, dels i cirkulæreform - givet anvisninger 

på værdiansættelse af visse aktiver, herunder kapitalandele, og passiver, der handles mellem 

interesseforbundne parter. Anvisningerne findes nu i følgende sæt retningslinjer, som 

skattemyndighederne tager udgangspunkt i, når de skal foretages deres skøn over 

handelsværdien: 

 

 Værdiansættelsescirkulære nr. 185 af 17. november 1982 ("1982-cirkulæret") 

 TSS-cirkulære 2000-5 (fast ejendom)
30

, TSS-cirkulære 2000-9 (aktier og anparter) og 

TSS-cirkulære 2000-10 (goodwill) 

 Værdiansættelsesvejledningen af 21. august 2009 

 

Uanset hvilke af de ovennævnte retningslinjer der anvendes, er udgangspunktet at aktiver og 

passiver ansættes til handelsværdien (markedsværdien). Har kapitalandelene været handlet for 

nyligt mellem uafhængige parter, vil denne pris være en stærk indikator for kapitalandelenes 

handelsværdi. Det er således kun, når handelsværdien af de pågældende kapitalandele ikke 

kendes, at der skal tages udgangspunkt i beregningsmetoderne i retningslinjerne. 

 

Er der tale om overdragelse af unoterede kapitalandele indenfor gaveafgiftskredsen i BAL § 22, 

kan værdiansættelsen af kapitalandelene foretages i henhold til 1982-cirkulæret, mens 

værdiansættelsen af kapitalandele ved overdragelse mellem øvrige interesseforbundne parter 

skal ske i henhold til Værdiansættelsesvejledningen eller TSS-cirkulærerne fra 2000, såfremt der 

ikke er nogen kendt handelsværdi.  

 

                                                   
28

 Halling-Overgaard (2010, 56) 
29

 Halling-Overgaard (2010, 23) Nyere praksis har statueret, at der som udgangspunkt ikke er et interessefællesskab 
mellem søskende, medmindre det konkret vurderes, at der er et gavemiljø. 
30

 Dette cirkulære er ophævet og flyttet til den juridiske vejledning 2012-1, men indholdet er stadig det samme. Cirkulæret 
vil dog ikke blive behandlet yderligere i dette speciale. 
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2.4.2.1 Værdiansættelsescirkulære nr. 185 af 17. november 1982 

Som ovenfor nævnt finder 1982-cirkulæret alene anvendelse ved (gave)overdragelse af 

kapitalandele inden for gaveafgiftskredsen i BAL § 22, dvs. overdragelser mellem fx forældre og 

børn/børnebørn, mens overdragelser mellem fx søskende falder udenfor cirkulærets 

anvendelsesområde.  

 

I henhold til pkt. 17, nr. 2 i 1982-cirkulæret skal værdiansættelsen af unoterede kapitalandele ske 

til kapitalandelenes handelsværdi, og såfremt der ikke er sket en omsætning af kapitalandelene, 

som giver et egnet udtryk for kapitalandelenes handelsværdi, værdiansættes kapitalandelene 

efter de retningslinjer, der er fastsat af SKAT (tidligere Ligningsrådet) for beregning af 

formueskattekursen. 

 

Da formueskatten blev ophævet ved lov nr. 1219 af 27. december 1996, ophørte Told- og 

Skattestyrelsen med at udarbejde kurslister for unoterede aktier og anparter. I stedet blev der 

nedsat en arbejdsgruppe, der skulle udarbejde en ny hjælperegel til brug for værdiansættelsen af 

unoterede aktier og anparter, som skulle afspejle en mere realistisk handelsværdi af disse
31

.  

 

Denne hjælperegel udmøntede sig i TSS-cirkulære 2000-09, som dog alene finder anvendelse 

ved overdragelser mellem interesseforbundne parter, der ikke er omfattet af 1982-cirkulæret, jf. 

cirkulærets præambel. Som følge heraf har SKAT (tidligere Ligningsrådet) fortsat med at 

offentliggøre nye kapitaliseringsfaktorer til brug for fastsættelsen af (formue-) skattekursen på 

unoterede kapitalandele, på trods af, at formueskattekursen for længst er ophævet. 

 

Skal værdiansættelsen af kapitalandelene ske efter 1982-cirkulæret, skal der tages stilling til 

hvilken regnskabsstatus beregningen skal foretages ud fra, ligesom der skal opgøres en indre 

værdi, en indtjeningsevne og en udbytteprocent. Disse beregningskomponenter skal herefter 

kapitaliseres efter de aktuelle kapitaliseringsfaktorer og der beregnes på dette grundlag en værdi 

af kapitalandelene, der afhænger af kapitalselskabets karakter. De seneste justeringer af 

kapitaliseringsfaktorerne for unoterede kapitalandele er offentliggjort ved SKM2011.745.SKAT, 

der har virkning fra 1. januar 2012. Da det ikke er specialets formål at redegøre i dybden for 

principperne for fastsættelsen af formueskattekursen, fremhæves blot det væsentligste indhold af 

principperne. 

 

Kapitalandelenes værdi beregnes efter den almindelige beregningsregel i 1982-cirkulæret, som 

gennemsnittet af (i) indtjeningsevnen kapitaliseret med 10,5, (ii) udbytteprocenten kapitaliseret 

med 76 og (iii) 80% af den indre værdi
32

. I hovedaktionærselskaber, hvor udbytteprocenten vil 

kunne fastsættes vilkårligt, ses der bort fra udbytteprocenten. Hovedparten af de kapitalselskaber, 

som generationsskiftes efter ABL § 34, vil ofte være såkaldte hovedaktionærselskaber, hvilket 

betyder, at værdien af kapitalandelene skal beregnes som et gennemsnit af (i) indtjeningsevnen 

                                                   
31

 Bille (2006, 351) ”Rapport fra arbejdsgruppen vedr. unoterede aktier af 1. marts 2000”. 
32

 SKM2011.745.SKAT, for en definition af "indtjeningsevne", "udbytte" og "indre værdi". 
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kapitaliseret med 10,5 og (ii) 80% af den indre værdi. Herudover gælder der en særlig 

modificerende regel, ligesom der gælder særlige beregningsregler for ejendomsselskaber, 

selskaber i likvidation, holdingselskaber, finansielle selskaber, datterselskaber og nystiftede 

selskaber. Disse særlige beregningsregler vil dog ikke blive behandlet nærmere i dette speciale.  

 

I relation til selve værdiansættelsen af kapitalandele efter 1982-cirkulæret skal det afslutningsvist 

nævnes, at den indre værdi opgøres som kapitalselskabets skattemæssige formue, hvortil der 

ikke medregnes goodwill og andre immaterielle aktiver, hvad enten de er erhvervet eller 

egenudviklet
33

. Uanset at kapitaliseringen af indtjeningsevnen varetager hensynet til 

kapitalandelenes værdi ud fra en going concern betragtning og reflekterer en værdiansættelse af 

den til virksomheden tilknyttede goodwill, må det antages, at formueskattekursen ofte vil ligge 

under kapitalandelenes handelsværdi, såfremt der til virksomheden er knyttet væsentlige 

immaterielle aktiver, herunder goodwill. Som ovenfor nævnt finder formueskattekursen alene 

anvendelse, såfremt der ikke er sket en omsætning af kapitalandelene, som giver et egnet udtryk 

for kapitalandelenes handelsværdi. I SKM.2008.596.LSR afviste Landsskatteretten således, at 

formueskattekursen kunne anvendes i en overdragelse af anparterne i et holdingselskab fra far til 

søn, idet aktierne i holdingselskabets 100% ejede datterselskab, blot ni dage efter overdragelsen 

af holdingselskabet, blev afhændet til en uafhængig part til en væsentlig højere værdi, end 

anparterne i holdingselskabet blev overdraget til fra far til søn. Landsskatteretten begrundende 

afgørelsen med, at det som følge af det efterfølgende salg af aktierne i datterselskabet, rent 

faktisk havde været muligt at fremskaffe oplysninger om handelsværdien af 

datterselskabsaktierne, hvorfor disse ikke kunne værdiansættes til formueskattekursen. 

 

Om anvendelsesområdet for 1982-cirkulæret skal det afslutningsvist nævnes, at værdiansættelse 

ved gaveoverdragelse indenfor gaveafgiftskredsen skal ske i henhold til 1982-cirkulæret, mens 

parterne ved overdragelser mod vederlag indenfor gaveafgiftskredsen tillige kan vælge at foretage 

værdiansættelsen i henhold til TSS-cirkulære 2000-9, se straks nedenfor. Dette fremgår af Told- 

og Skattestyrelsens udtalelse i TfS 2004.266, hvor styrelsen fandt, at 1982-cirkulæret ikke er til 

hinder for, at en far og en søn selv kan anmode om en beregning af handelsværdien efter TSS-

cirkulære 2000-9
34

. Fører TSS-cirkulære 2000-9 således til en lavere værdi end 1982-cirkulæret, 

vil parterne efter denne opfattelse kunne anvende den laveste værdi. I den konkrete sag viste en 

efterfølgende beregning dog, at formueskattekursen var mest fordelagtig, hvilket ofte vil være 

tilfældet, jf. nærmere straks nedenfor, hvorfor beregningen efter formueskattekursen udgjorde den 

endelige værdiansættelse
35

. 

 

                                                   
33

 Bille (2006, 353) 
34

 Se ligeledes den juridiske vejledning af 2012-1, afsnit C.B.2.1.4.4 
35

 Bille (2006, 352) ”Derimod må myndighederne være afskåret fra at anvende retningslinierne i TSS-cirkulære 2000-9, 
medmindre parterne anmoder herom, uanset om denne værdi afviger væsentligt fra (formue-)skattekursen”. 
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2.4.2.2 TSS-cirkulære 2000-9  

Som ovenfor nævnt finder TSS-cirkulære 2000-9 anvendelse på overdragelser mellem 

interesseforbundne parter, hvor overdragelsen ikke er omfattet af 1982-cirkulæret, jf. cirkulærets 

præambel. TSS-cirkulære 2000-9 finder således anvendelse ved fx overdragelser mellem 

søskende eller søskendes børn, hvis der konkret findes at være et interessefællesskab. Er der 

derimod tale om overdragelser mellem uafhængige parter, der ikke har modsatrettede interesser, 

finder Værdiansættelsesvejledningen anvendelse, jf. nærmere nedenfor under afsnit 2.4.2.3. 

 

Ifølge pkt. 1 i TSS-cirkulære 2000-9 fastsættes værdien af unoterede kapitalandele til 

handelsværdien. Kendes handelsværdien ikke, fx fordi kapitalandelene ikke har været omsat eller 

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

handelsværdien, kan vurderingen foretages med udgangspunkt i den i cirkulærets pkt. 2 

skitserede hjælperegel. 

 

Udgangspunktet i hjælpereglen er, at kapitalandelenes værdi beregnes som summen af 

værdierne af de enkelte aktiver i selskabet minus de respektive gældsposter i selskabet tillagt 

værdien af goodwill. Der anvendes således et substansprincip som i 1982-cirkulæret. 

 

Opgørelsen foretages på grundlag af selskabets indre værdi ifølge seneste aflagte årsrapport, idet 

der dog skal korrigeres for regnskabsposterne fast ejendom, associerede selskaber, goodwill og 

andre immaterielle aktiver, udskudt skat og andre forhold. 

 

For så vidt angår fast ejendom erstattes den regnskabsmæssige post med den senest kendte 

offentlige ejendomsvurdering, og ombygningsudgifter tillægges såfremt sådanne udgifter ikke er 

indeholdt i ejendomsvurderingen. Eventuelle udenlandske ejendomme medtages til den bogførte 

værdi.  

 

Beholdninger af unoterede kapitalandele i associerede selskaber og i tilknyttede virksomheder 

medtages til værdien opgjort efter cirkulærets hjælperegel, når handelsværdien i øvrigt er ukendt. 

 

Goodwill medtages til værdien opgjort efter TSS-cirkulære 2000-10. Forud for beregningen af 

kursen efter TSS-cirkulære 2000-9 ligger således en opgørelse af værdien af goodwill efter TSS-

cirkulære 2000-10, hvorefter goodwill ved overdragelse mellem interesseforbundne parter skal 

værdiansættes efter et skøn over handelsværdien, medmindre der eksisterer en branchekutyme, i 

hvilket tilfælde denne anvendes. Beregningsmodellen i TSS-cirkulære 2000-10 er udtryk for en 

standardiseret beregning af goodwill (både når goodwill værdiansættes selvstændigt, og når 

goodwill indgår som del af værdien af et selskab), hvor goodwill værdiansættes ud fra et vægtet 

gennemsnit af det regnskabsmæssige resultat for de forudgående 3 regnskabsår, der herefter 

korrigeres for en udviklingstendens.  Herefter fratrækkes eventuel driftsherreløn og normal 

forrentning af virksomhedens øvrige aktiver, hvorefter det resterende beløb kapitaliseres under 
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hensyntagen til levetiden for den overdragne goodwill, der fastsættes efter et skøn. Foreligger der 

forhold af betydning for værdien af den beregnede goodwill, fx velbegrundede forventninger til 

fremtiden, justeres det fremkomne beløb.  

 

At beregningsmodellen er standardiseret og skønspræget, og at der derfor kan foreligge konkrete 

omstændigheder, der gør beregningsmodellen mindre anvendelig, adresseres direkte i cirkulæret. 

Det anføres, at der skal korrigeres i den beregnede værdi af goodwill, således at den endelige 

værdiansættelse skønsmæssigt svarer til den værdi, som en uafhængig tredjemand må antages 

at ville betale for goodwillen under de foreliggende omstændigheder
36

. Endelig skal det nævnes, 

at beregningsmodellen i TSS-cirkulære 2000-10 er baseret på beregning af goodwill, hvorfor 

cirkulæret principielt ikke kan anvendes ved overdragelse af andre immaterielle rettigheder
37

. 

Beregningsmodellen i TSS-cirkulære 2000-10 vil ikke blive behandlet nærmere i specialet. 

 

Der tages endvidere hensyn til udskudt skat, idet denne reguleres i forhold til de foretagende 

justeringer. Under andre forhold anføres det, at en eventuel bogført værdi af egne kapitalandele 

ikke medtages i beregningen af den indre værdi, og at den nominelle selskabskapital, ved 

beregning af kursen, reduceres med den andel, som egne kapitalandele repræsenterer
38

. 

 

Derudover skal det nævnes, at det resultat, der følger af hjælpereglens anvendelse, kan fraviges i 

sin helhed, eller for så vidt angår enkeltposter, når det må anses for relevant og væsentligt for at 

finde et egnet udtryk for værdien af de overdragne kapitalandele, jf. pkt. 3 i TSS-cirkulære 2000-9. 

Værdiansættelsen af kapitalandelene skal således ske til handelsværdien og konkrete forhold, der 

kan have betydning for at fremfinde handelsværdien, går derfor forud for en beregning efter 

hjælpereglen. 

 

For så vidt angår forholdet mellem 1982-cirkulæret og TSS-cirkulære 2000-9 skal det nævnes, at 

modsat 1982-cirkulæret, hvor opgørelsen af den indre værdi sker til de skattemæssige værdier, 

tager TSS-cirkulære 2000-9, med undtagelse af fast ejendom, udgangspunkt i de 

regnskabsmæssige (bogførte) værdier. I 1982-cirkulæret indregnes forventningerne til fremtiden 

ved at kapitalisere indtjeningsevnen med en fast kapitaliseringsfaktor, mens TSS-cirkulære 2000-

9 indregner forventningerne til fremtiden ved at værdiansætte virksomhedens goodwill efter 

retningslinjerne i TSS-cirkulære 2000-10. Det må derfor antages, at der vil kunne være store 

forskelle på de beregnede værdier af kapitalandele efter henholdsvis 1982-cirkulæret og TSS-

cirkulære 2000-9, og at værdiansættelse efter 1982-cirkulæret ofte vil føre til den laveste 

værdiansættelse. 

 

                                                   
36

 En uafhængig køber kan være villig til at betale et beløb for goodwill, uanset at om goodwillen beregnet efter TSS-
cirkulære 2000-10 er nul eller negativ, ligesom der kan være tilfælde, hvor der efter cirkulæret kan beregnes en positiv 
værdi af goodwillen, men hvor en uafhængig køber ikke vil betale for den beregnede goodwill, se den juridiske vejledning 
2012-1, afsnit C.C.6.4.1.2 
37

 Christensen, Nørgaard (RR.2009.12.0062, 1) 
38

 TSS-cirkulære 2000-9 



25 
 

 

2.4.2.3 Værdiansættelsesvejledningen af 21. august 2009 

Hvor TSS-cirkulære 2000-9 finder anvendelse ved overdragelse af kapitalandele mellem 

interesseforbundne parter, finder Værdiansættelsesvejledningen anvendelse ved overdragelse af 

kapitalandele mellem uafhængige parter, der ikke har modsatrettede interesser (og ved 

koncerninterne overdragelser, dvs. ved kontrollerede transaktioner)
39

. 

 

Det kan være svært at afgøre, hvornår der er tale om interesseforbundne parter, uden for 

gaveafgiftskredsen, og uafhængige parter, der ikke har modsatrettede interesser. Problematikken 

kan dog indsnævres til søskende, søskendes børn og søskendes børnebørn, da alle andre 

overdragelser indenfor personkredsen i ABL § 34 skal behandles efter 1982-cirkulæret. 

 

Skatterådet har endnu engang fastslået, at søskende kan være interesseforbundne, men at de 

ikke nødvendigvis behøver at være det
40

. Skatterådet henviser bl.a. til en Højesterets dom
41

 fra 

2003, hvor Højesteret fastslog, at to brødre var interesseforbundne i en ejendomshandel. I senere 

afgørelser, bl.a. i SKM2007.921.SR (der omhandlede overdragelse af anparter med skattemæssig 

succession og efterfølgende skattefri ophørsspaltning) og i SKM.2009.358.SR (der omhandlede et 

salg mellem to brødre, hvoraf sælger var et anpartsselskab, med den ene bror som 

hovedaktionær, og køber var den anden bror), fandt Skatterådet derimod, at søskende kunne 

være uafhængige parter med modsatrettede interesser. 

 

Fastlæggelsen, af om der foreligger et interessefællesskab mellem søskende eller ej, kan være 

svær og må i sidste ende afhænge af de konkrete omstædigheder i de enkelte tilfælde. 

Problematikken skal ikke behandles nærmere her, idet det blot skal nævnes, at såfremt søskende 

anses for at være interesseforbundne, så skal værdiansættelsen ske efter TSS-cirkulære 2000-9. 

Anses søskende for at være uafhængige parter, der ikke har modsatrettede interesser, skal 

værdiansættelsen ske efter Værdiansættelsesvejledningen, mens der som udgangspunkt ikke vil 

være grundlag for at foretage en korrektion af værdiansættelsen, såfremt søskende anses for 

uafhængige parter med modsatrettede interesser
42

.  

 

Baggrunden for udstedelsen af Værdiansættelsesvejledningen var, at SKAT havde erfaret en 

række udfordringer ved værdiansættelse af kapitalandele (og virksomheder), og at det var uklart, 

om værdiansættelse efter TSS-cirkulære 2000-9 og TSS-cirkulære 2000-10 reelt afspejlede 

markedsværdien (handelsværdien)
43

. Om beregning af goodwill anfører SKAT, at TSS-cirkulære 

2000-10 tager sit udgangspunkt i virksomhedens historiske regnskabsmæssige resultater, hvorfor 

beregning efter TSS-cirkulære 2000-10 kun vil afspejle markedsværdien ved værdiansættelse af 

                                                   
39

 Værdiansættelsesvejledning finder anvendelse ved værdiansættelse af virksomheder, kapitalandele og immaterielle 
aktier. 
40

 SR af 22. marts 2011, jr.nr. 10-189879. 
41

 SKM.2003.338.HR (TfS 2003.646). 
42

 Halling-Overgaard (2010, 61 f). 
43

 Værdiansættelsesvejledningen af 21. august 2009. 

http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oID=1719311
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en virksomhed, som forventes at have samme vækst og afkast, som den historisk har haft, og 

som ikke skaber væsentlige immaterielle aktiver såsom varemærker, patenter, knowhow el.lign.
44

. 

 

Modsat TSS-cirkulære 2000-9 og TSS-cirkulære 2000-10, der i højere grad retter sig mod fx 

håndværksvirksomheder eller andre mindre erhvervsdrivende virksomheder med et relativt stabilt 

indtjeningsniveau og meget begrænsede immaterielle aktiver, vil Værdiansættelsesvejledningen 

rette sig mod større virksomheder og finansielle virksomheder, hvor anvendelse af TSS-cirkulære 

2000-9 og TSS-cirkulære 2000-10 ofte ikke vil afspejle den reelle markedsværdi. 

Værdiansættelsesvejledningen vil således kunne anvendes i de tilfælde, hvor 

beregningsmodellerne i TSS-cirkulære 2000-10 og TSS-cirkulære 2000-9 ikke er anvendelig
45

. 

 

Værdiansættelsesvejledningen beskriver forskellige økonomiske modeller til værdiansættelse og 

redegør for SKATs anbefalinger til anvendelse og dokumentation. Værdiansættelsesvejledningen 

er således en kodifikation af SKATs opfattelse af, hvordan man i praksis værdiansætter 

kapitalandele (og virksomheder), og har til formål at sikre en større ensartethed i forbindelse med 

værdiansættelse, således at SKAT/Skatterådet kan træffe ensartede afgørelser
46

. 

 

I Værdiansættelsesvejledningen redegøres der først for tre grundlæggende 

værdiansættelsestilgange
47

, hvorefter der præsenteres en række værdiansættelsesmodeller. 

DCF-modellen omtales som den mest anvendte model ved værdiansættelser, og er således 

detaljeret beskrevet i afsnit 4 i Værdiansættelsesvejledningen. I DCF-modellen ansættes værdien 

af en virksomhed på basis af en beregnet nutidsværdi af virksomhedens skønnede fremtidige 

indtjening, modsat TSS-cirkulærerne fra 2000 der er baseret på historiske tal. 

Værdiansættelsesvejledningen beskriver herefter tre andre værdiansættelsesmetoder, som kan 

anvendes som alternativ eller supplement til DCF-modellen
48

.  

 

Værdiansættelsesvejledningen, herunder de omtalte værdiansættelsesmodeller, vil ikke blive 

behandlet nærmere i dette speciale, idet det blot skal nævnes, at det forsat ikke er helt klart, hvor 

grænsen går mellem anvendelsesområdet for TSS-cirkulærerne fra 2000 og 

Værdiansættelsesvejledningen, men at Værdiansættelsesvejledningen i de fleste tilfælde vil føre 

til en mere korrekt værdiansættelse af kapitalandele. 

 

 

                                                   
44

 Christensen, Nørgaard (RR.2009.12.0062, 1). 
45

 Christensen, Nørgaard (RR.2009.12.0062, 1) ifølge forfatterne vil det formentlig være SKATs synspunkt, at når der ikke 
er et mere sikkert grundlag for en værdiansættelse, så er udgangspunktet, at værdiansættelsen skal ske på grundlag af 
modellerne i Værdiansættelsesvejledningen, med mindre man klart er inden for anvendelsesområdet for TSS-cirkulærerne 
fra 2000, som fremover nok kun vil omfatte mindre håndværksvirksomheder el.lign., eller er inden for anvendelsesområdet 
for 1982-cirkulæret. 
46

 Christensen, Nørgaard (RR.2009.12.0062, 1). 
47

 Værdiansættelse baseres på 1) fremtidig indkomst, 2) markedsmetoden og 3) omkostninger. 
48

 De i Værdiansættelsesvejledningen beskrevne værdiansættelsesmodeller tager i høj grad udgangspunkt i FSRs 
værdiansættelsesnotat. 
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2.4.3 Den latente skatteforpligtelse og beregning af passivpost 

Som beskrevet ovenfor i afsnit 2.2.2 indebærer ABL § 34, stk. 2, at erhververen indtræder i 

overdragerens skattemæssige stilling ved overdragelsen. Erhververen overtager således en latent 

skatteforpligtelse, nemlig at svare skat efter de omstændigheder som oprindelig tilkom 

overdrageren med hensyn til anskaffelsessum, anskaffelsestidspunkt og anskaffelseshensigt. 

 

Erhververen ønsker naturligvis at blive kompenseret for den latente skatteforpligtelse, og det 

forekommer derfor ofte, at den latente skatteforpligtelse indgår som en del af finansieringen ved 

overdragelsen af kapitalandelene. Skattemyndighederne accepterer dog generelt ikke, at der 

tages højde for den latente skatteforpligtelse ved værdiansættelsen af kapitalandelene. Har 

parterne alligevel i forbindelse med overdragelsen taget højde for den latente skatteforpligtelse, 

således at værdiansættelsen er fradraget et beløb, som svarer til den latente skat, så vil dette 

beløb blive anset som en gave til erhververen. 

 

Overdrages kapitalandele med succession efter ABL § 34, og ydes der en gave i den forbindelse, 

er der mulighed for at beregne en passivpost i medfør af KSL § 33 D, der går til fradrag ved 

beregning af den gaveafgiftspligtige værdi. Hvis gaven er indkomstskattepligtig for erhververen, 

medfører KSL § 33 D, at gavens værdi efter SL § 4, litra c reduceres. 

 

Passivposten beregnes på baggrund af den lavest mulige avance, som overdragelsen ville have 

udløst, såfremt kapitalandelene var solgt, jf. KSL § 33 D, stk. 2. Det betyder, at der som 

afståelsessum anvendes den værdi, som skulle have været lagt til grund, såfremt overdragelsen 

var sket uden succession, dvs. kapitalandelenes handelsværdi på overdragelsestidspunktet. 

 

Den passivpost der beregnes ved en overdragelse af kapitalandele i henhold til ABL § 34 opgøres 

som 22% af den beregnede avance, jf. KSL § 33 d, stk. 3. Erhververen vil således blive 

godskrevet for den latente skat via passivposten.  

 

Det er en betingelse for, at KSL § 33 D finder anvendelse, at der helt eller delvist er ydet en gave i 

forbindelse med overdragelsen. Vederlægges overdrageren fuldt ud for kapitalandele i form af 

kontanter eller et gældsbrev, er der ikke mulighed for at beregne en passivpost. I den forbindelse 

skal det bemærkes, at selvom overdragelsen sker dels mod kontant vederlag, dels ved 

gaveoverdragelse, kan passivposten beregnes på grundlag af hele den latente skat, der påhviler 

de overdragne kapitalandele. 

 

2.5 Delkonklusion  

Det er en betingelse for anvendelse af reglerne om skattemæssig succession af kapitalandele i 

ABL § 34, at overdragelsen sker til overdragerens børn, børnebørn, søskende, søskendes børn, 

søskendes børnebørn eller en samlever, og at denne personkreds som udgangspunkt er fuld 

skattepligtig til Danmark. 
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En overdragelse skal udgøre mindst 1% af aktie- eller anpartskapitalen, men der findes 

undtagelser ved overdragelser af andelsbeviser, andele i andelsforeninger, samt 

næringskapitalandele ved succession. Muligheden for succession er endvidere betinget af, at der 

ikke kan succederes i kapitalandele i kapitalselskaber, hvis virksomhed i overvejende grad består 

i udlejning af fast ejendom eller i at eje kontanter, værdipapirer el.lign. passiv pengeanbringelse.  

 

Gevinst ved overdragelse af kapitalandele beskattes ikke hos overdrageren, da erhververen 

indtræder i overdragerens skattemæssige stilling. Det forudsættes, at overdragelsen udløser en 

avance hos overdrageren, idet der ikke kan succederes i et tab. Det er samtidig en forudsætning 

for bestemmelsens anvendelse, at begge parter er enige om, at beskatning i forbindelse med 

overdragelsen ikke skal ske.  

 

Erhververen indtræder i overdragerens skattemæssige stilling ved overdragelse med succession, 

hvilket gælder uanset, hvornår erhververen senere afstår kapitalandelene. Ved opgørelsen af 

erhververens gevinst eller tab ved afståelse af kapitalandelene, behandles kapitalandelene som 

anskaffet for den sum og på det tidspunkt, som de blev anskaffet til af overdrageren. Således 

indtræder erhververen fuldt ud i den latente skat, der hviler på kapitalandelene, og hvis 

erhververen på et senere tidspunkt afstår kapitalandelene uden succession, vil erhververen blive 

skattepligtig af den udskudte skat på afståelsestidspunktet. Samtidig indtræder erhververen i 

overdragerens eventuelle næringshensigt, der gælder tidsubegrænset, og det vil således ikke 

være muligt for erhververen på et senere tidspunkt at afkræfte en eventuel næringsformodning.  

 

Uanset at erhververen indtræder i overdragerens skattemæssige stilling, har værdiansættelsen af 

kapitalandelene skattemæssig betydning, hvad enten kapitalandelene overdrages mod fuldt 

vederlag, som en ren gaveoverdragelse, eller som en kombination af de to. Overdrages 

kapitalandelene som en ren gaveoverdragelse, vil erhververen eller overdrageren blive enten 

skattepligtig af indkomsten eller gaveafgiftspligtig. Parterne har i den forbindelse anmeldelsespligt 

overfor SKAT, og SKAT kan ændre værdiansættelsen inden 3 måneder efter anmeldelsens 

modtagelse, hvis de ikke mener, at værdiansættelsen svarer til handelsværdien på tidspunktet for 

gavens modtagelse.  

 

Udgangspunktet for enhver overdragelse af aktiver, herunder kapitalandele, og passiver er, at de 

ansættes til handelsværdien. Ved handelsværdien forstås det beløb, som aktivet eller passivet vil 

kunne indbringe ved salg på det frie marked. Personkredsen omfattet af ABL § 34 er beslægtet og 

vil derfor ofte ikke have modsatrettede interesser, hvilket bevirker, at den værdi der handles til, 

ikke nødvendigvis vil være udtryk for handelsværdien af det overdragne. Skattemyndighederne 

har derfor givet anvisninger på værdiansættelse af visse aktiver, herunder kapitalandele, og 

passiver, der handles mellem interesseforbundne parter som fremgår af anvisningerne i følgende 

sæt retningslinjer: Værdiansættelsescirkulære nr. 185 af 17. november 1982 ("1982-cirkulæret"), 
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TSS-cirkulære 2000-5 (fast ejendom), TSS-cirkulære 2000-9 (aktier og anparter), TSS-cirkulære 

2000-10 (goodwill) og Værdiansættelsesvejledningen af 21. august 2009.  

 

Har kapitalandelene været handlet for nyligt mellem uafhængige parter, vil denne pris være en 

stærk indikator for kapitalandelenes handelsværdi. Det er således kun, når handelsværdien af de 

pågældende kapitalandele ikke kendes, at der skal tages udgangspunkt i beregningsmetoderne i 

retningslinjerne. Er der tale om overdragelse af unoterede kapitalandele indenfor 

gaveafgiftskredsen i BAL § 22, kan værdiansættelsen af kapitalandelene foretages i henhold til 

1982-cirkulæret, mens værdiansættelsen af kapitalandele ved overdragelse mellem øvrige 

interesseforbundne parter skal ske i henhold til Værdiansættelsesvejledningen eller TSS-

cirkulærerne fra 2000, såfremt der ikke er nogen kendt handelsværdi.  

 

Erhververen ønsker naturligvis at blive kompenseret for den latente skatteforpligtelse, og det 

forekommer derfor ofte, at der bliver taget højde for denne ved overdragelsen af kapitalandelene. 

Skattemyndighederne accepterer dog generelt ikke, at der tages højde for den latente 

skatteforpligtelse ved værdiansættelsen af kapitalandelene, men har parterne valgt at se bort fra 

dette, så vil det pågældende beløb blive anset som en gave til erhververen. 

 

Overdrages kapitalandele med succession efter ABL § 34, og ydes der en gave i den forbindelse, 

er der mulighed for at beregne en passivpost der går til fradrag ved beregning af den 

gaveafgiftspligtige værdi. Den passivpost der beregnes ved en overdragelse af kapitalandele 

opgøres som 22% af den beregnede avance, og erhververen vil således blive godskrevet for den 

latente skat via passivposten. Passivposten beregnes på baggrund af den lavest mulige avance, 

som overdragelsen ville have udløst, såfremt kapitalandelene var solgt. Dette betyder, at der som 

afståelsessum anvendes den værdi, som skulle have været lagt til grund, såfremt overdragelsen 

var sket uden succession. 

 

Det er en betingelse for, at KSL § 33 D finder anvendelse, at der helt eller delvist er ydet en gave i 

forbindelse med overdragelsen. Vederlægges overdrageren fuldt ud for kapitalandele i form af 

kontanter eller et gældsbrev, er der ikke mulighed for at beregne en passivpost. Det skal dog 

bemærkes, at selvom overdragelsen involvere et gaveelement, så kan passivposten beregnes på 

grundlag af hele den latente skat, der påhviler de overdragne kapitalandele. 
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3 Værdiansættelse og pengetankreglen 

 

Som omtalt indledningsvist under kapitel 2 blev der ved lov nr. 1285 af 20. december 2000 i ABL 

§ 11 (nu ABL § 34) indsat en betingelse om, at et kapitalselskabs virksomhed ikke i overvejende 

grad må bestå af udlejning af fast ejendom eller passiv pengeanbringelse, hvorved forstås 

besiddelser af kontanter, værdipapirer el.lign., såfremt kapitalandelene i sådanne kapitalselskaber 

skal kunne overdrages med skattemæssig succession. 

 

Baggrunden for at begrænse muligheden for succession var, at successionsreglerne i den 

dagældende ABL § 11 var tiltænkt reelle erhvervsvirksomheder som en likviditetsslettende 

generationsskifteregel, og lovgiver ønskede derfor ikke, at der skulle være mulighed for 

succession, såfremt et kapitalselskab ikke udførte, eller kun i mindre grad udførte, reel 

erhvervsaktivitet
49

. 

 

Sammen med betingelsen om at et kapitalselskabs virksomhed ikke i overvejende grad må bestå 

af udlejning af fast ejendom og passiv pengeanbringelse, blev der indsat en objektiv 

væsentlighedsbedømmelse i den dagældende ABL § 11, stk. 9. Væsentlighedsbedømmelsen 

fastlagde, at såfremt mindst 25% af et kapitalselskabs indtægter eller aktiver vedrørte udlejning af 

fast ejendom eller passiv pengeanbringelse, ville væsentlighedskravet være opfyldt, og der ville 

derfor ikke være adgang til skattemæssig succession. 

 

Formålet med at indsætte en sådan objektiv væsentlighedsbedømmelse var at fjerne en eventuel 

usikkerhed hos skatteyderne, der således nemmere kunne konstatere, om der kunne ske 

overdragelse med succession eller ej
50

. 

 

Væsentlighedsbedømmelsen blev i 2002 hævet fra 25% til 50%
51

 og i 2006 fra 50% til 75%
52

. 

Med virkning for overdragelser, der finder sted den 1. januar 2012 eller senere, er 

væsentlighedsbedømmelsen blevet nedsat fra 75% til 50%
53

.  

 

Væsentlighedsbedømmelsen findes i dag i ABL § 34, stk. 6, hvorefter et kapitalselskab anses for 

at være et pengetankselskab, der udelukker overdragelse med skattemæssig succession, såfremt 

mindst 50% af kapitalselskabets indtægter eller aktiver vedrører udlejning af fast ejendom eller 

passiv pengeanbringelse. 

 

                                                   
49

 Almindelige bemærkninger til lovforslag LFF nr. 36 af 4. oktober 2000. 
50

 Almindelige bemærkninger til lovforslag LFF nr. 36 af 4. oktober 2000. 
51

 Lov nr. 695 af 21. august 2002. 
52

 Lov nr. 1580 af 20. december 2006. 
53

 Lov nr. 1380 af 28. december 2011. 
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I det følgende vil der blive redegjort nærmere for opgørelse og indregning af et kapitalselskabs 

indtægter og aktiver, og dermed hvorledes det fastlægges, hvorvidt et kapitalselskab anses for et 

pengetankselskab eller ej.  

 

3.1 Virksomhedskravet 

Ved vurderingen af hvorvidt et kapitalselskab anses for at være et pengetankselskab, skal der 

sondres mellem kapitalselskabets indtægter og aktiver, der vedrører den aktive del af 

kapitalselskabets virksomhed, og kapitalselskabets indtægter og aktiver, der vedrører den passive 

del af kapitalselskabets virksomhed, dvs. udlejning af fast ejendom og/eller passiv 

pengeanbringelse. 

 

Vurderingen fortages således både ud fra kapitalselskabets indtægter (indtægtskriteriet) og 

kapitalselskabets aktiver (aktivkriteriet). 

  

I henhold til ABL § 34, stk. 6 anses et kapitalselskab for at være et pengetankselskab, såfremt blot 

ét af følgende kriterier er opfyldt: 

 

 Mindst 50% af kapitalselskabets samlede indtægter stammer fra udlejning af fast ejendom 

eller besiddelse af kontanter, værdipapirer el.lign. som nævnt i ABL § 34, stk. 1, nr. 3 

opgjort som gennemsnittet af de seneste tre regnskabsår (indtægtskriteriet) eller, 

 

 Handelsværdien af kapitalselskabets udlejningsejendomme, kontanter, værdipapirer 

el.lign. som nævnt i ABL § 34, stk. 1, nr. 3, på overdragelsestidspunktet udgør mindst 

50% af handelsværdien af selskabets samlede aktiver (aktivkriteriet) eller,  

 

 Handelsværdien af kapitalselskabets udlejningsejendomme, kontanter, værdipapirer 

el.lign. som nævnt i ABL § 34, stk. 1, nr. 3 opgjort som gennemsnittet af de seneste tre 

regnskabsår udgør mindst 50% af handelsværdien af selskabets samlede aktiver 

(aktivkriteriet) 

 

I det følgende vil der blive redegjort nærmere for henholdsvis indtægtskriteriet og aktivkriteriet. 

  

3.1.1 Indtægtskriteriet 

Ved vurderingen af om et kapitalselskab er et pengetankselskab, skal det først og fremmest 

afklares, hvor stor en del af kapitalselskabets indtægter, der er finansielle indtægter, dvs. 

indtægter der stammer fra udlejning af fast ejendom eller besiddelse af kontanter, værdipapirer 

el.lign.
54

.  

 

                                                   
54

 Passiv pengeanbringelse omfatter alle indeståender og værdipapirer og er dermed ikke begrænset til værdipapirer 
omfattet af ABL, se hertil bemærkninger til lovforslag LFF nr. 78 af 16. november 2005, § 34, stk. 6. 
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Ved et kapitalselskabs indtægter forstås den regnskabsmæssige nettoomsætning tillagt summen 

af de øvrige regnskabsførte indtægter, herunder salgsavancer og opskrivninger, som er ført over 

driften, opgjort som gennemsnittet af de seneste tre regnskabsår.  

 

Det er således alene kapitalselskabets indtægter, som indgår ved væsentlighedsbedømmelsen, 

hvorimod omkostningerne ikke regnes med. Da omkostninger ikke fradrages, opgøres 

indtægterne, med fradrag af moms og afgifter, efter et bruttoprincip. Dette medfører, at alle 

kapitalselskaber bliver vurderet ens, selvom der vil være forskel på deres omkostningsstrukturer, 

og uanset om de enkelte kapitalselskaber giver over- eller underskud. 

 

For at mindske betydningen af udsving i et kapitalselskabs resultater fra år til år skal opgørelsen 

af forholdet mellem et kapitalselskabs samlede indtægter, og de indtægter der stammer fra 

udlejning af fast ejendom eller passiv pengeanbringelse, foretages som et gennemsnit af de 

seneste tre regnskabsår forud for overdragelsen. Såfremt kapitalselskabet ikke har eksisteret i tre 

år forud for overdragelsen, foretages opgørelsen som et gennemsnit af de år, som 

kapitalselskabet har eksisteret
55

. 

 

For så vidt angår indtægter, der stammer fra udlejning af fast ejendom, skal der sondres mellem, 

om indtægterne stammer fra udlejning af fast ejendom til tredjemand, eller om indtægterne 

stammer fra udlejning af fast ejendom til et koncernselskab. Dette skyldes, at indtægter fra 

udlejning af fast ejendom til tredjemand anses som finansielle indtægter, mens indtægter fra 

udlejning af fast ejendom til et koncernforbundet selskab anses for driftsrelaterede indtægter, jf. 

ABL § 34, stk. 6.  

 

Udover indtægter der stammer fra udlejning af fast ejendom til tredjemand består et 

kapitalselskabs finansielle indtægter af renteindtægter, kursgevinster, herunder 

valutakursgevinster samt afkast af kapitalandele i datterselskaber, hvori kapitalselskabet ejer 

mindre end 25% af selskabskapitalen. Finansielle indtægter omfatter endvidere avancer, men ikke 

tab, i forbindelse med afståelse af pengetankaktiver, som fx udlejningsejendomme og 

kapitalandele i datterselskaber, såfremt kapitalselskabet ejer mindre end 25% af 

selskabskapitalen. Det er dog uklart, om avancen ved salg af en ejendom skal medregnes som en 

pengetankindtægt i det tilfælde, hvor ejendommen gennem flere år har været udlejet, men i de 

sidste måneder inden salget er blevet benyttet i kapitalselskabets drift
56

.  

 

Indtægter i form af afkast fra kapitalandele i datterselskaber, hvori kapitalselskabet ejer mindst 

25% af selskabskapitalen, skal dog ikke medregnes i opgørelsen af et kapitalselskabs indtægter, 

hverken i de samlede indtægter, eller som finansielle indtægter. Til gengæld skal den andel af 

datterselskabets indkomst, som svarer til ejerandelen, medregnes i opgørelsen af et 

kapitalselskabs indtægter, jf. nedenfor under afsnit 3.1.3. 
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3.1.2 Aktivkriteriet 

Som ovenfor nævnt, vil et kapitalselskab ligeledes blive anset for et pengetankselskab, hvis 

handelsværdien af kapitalselskabets udlejningsejendomme, kontanter, værdipapirer el.lign., jf. 

ABL § 34, stk. 1, nr. 3, enten (i) på overdragelsestidspunktet eller (ii) opgjort som gennemsnittet af 

de seneste tre regnskabsår udgør mindst 50% af handelsværdien af kapitalselskabets samlede 

aktiver.  

 

I relation til opgørelsen af et kapitalselskabets samlede aktiver skal det nævnes, at eventuel 

oparbejdet (ikke bogført) goodwill skal medregnes til kapitalselskabets driftsaktiver i en 

pengetankopgørelse, uanset at oparbejdet goodwill ikke kan bogføres efter de regnskabsretlige 

regler
57

. Dette fremgår af afgørelsen i sagen SKM2007.625.LSR, hvor en tandlægevirksomhed 

havde medregnet internt oparbejdet goodwill i forbindelse med en pengetankopgørelse, og hvor 

Landsskatteretten accepterede dette ved at henvise til skatteministeren svar på en henvendelse 

fra Advokatrådet omkring samme problemstilling
58

. 

 

Som det fremgår af ordlyden af ABL § 34, stk. 1, nr. 3, betragtes alene udlejningsejendomme og 

kontanter, værdipapirer el.lign. som aktiver, der vedrører den passive del af kapitalselskabets 

virksomhed (pengetankaktiver), hvorfor alle andre aktiver som udgangspunkt skal anses for at 

vedrøre den aktive del af kapitalselskabets virksomhed (driftsaktiver) ved fastlæggelsen af, hvor 

stor en del af kapitalselskabets aktiver der er henholdsvis pengetankaktiver og driftsaktiver.  

 

Det er alene aktiverne der opgøres og medregnes efter ABL § 34, stk. 6, hvorfor kapitalselskabets 

passiver og deres sammensætning er uden betydning, hvilket svarer til det samme bruttoprincip, 

som gælder for indtægtskriteriet. Udelukkelsen af passiver skyldes formentligt, at det er vanskeligt 

at vurdere, om et passiv vedrører den aktive eller passive del af et kapitalselskabs virksomhed. 

 

Ifølge ABL § 34, stk. 6 skal et kapitalselskabs aktiver opgøres til handelsværdien. Som det 

fremgår af tidligere skatteminister Ole Stavads svar til Advokatrådet i 2000, skal skatte- eller 

årsregnskabets værdier dog lægges til grund for opgørelsen af et kapitalselskabs aktiver, såfremt 

skatte- eller årsregnskabets værdier svarer til handelsværdierne
59

. Udgangspunktet for 

opgørelsen vil derfor i praksis være de regnskabsmæssigt opgjorte værdier, men altså kun i det 

omfang, de må anses for at svare til handelsværdierne. Ved bedømmelsen kan der for visse 

aktiver tages udgangspunkt i SKATs hjælperegler, hvis der ikke foreligger et bedre grundlag til 

fastlæggelsen af handelsværdien
60

. 

 

I det følgende vil der blive redegjort nærmere for opgørelsen af pengetankaktiverne.  
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3.1.2.1 Ejendomme 

Et kapitalselskabs faste ejendomme skal som udgangspunkt værdiansættes til den senest kendte 

kontante ejendomsvurdering, dog mindst anskaffelsessummen, medmindre der foreligger et andet 

mere korrekt udtryk for handelsværdien, fx hvis ejendommen netop er omsat i fri handel, eller der 

foreligger en uafhængig vurdering
61

.  

 

Af ABL § 34, stk. 3 fremgår det bl.a., at et kapitalselskab ikke kan overdrages med succession, 

såfremt kapitalselskabets aktivitet i overvejende grad består af udlejning af fast ejendom. 

Udlejningsejendomme betragtes derfor som udgangspunkt som værende pengetankaktiver. 

Bortforpagtning af fast ejendom, som benyttes til landbrug, gartneri, planteskole, frugtplantage 

eller skovbrug, jf. VURDL § 33, stk. 1 eller 7, anses i denne forbindelse ikke som udlejning af fast 

ejendom, og ligeledes gælder der særlige regler ved koncernintern udlejning af fast ejendom, jf. 

ABL § 34, stk. 6.  

 

Ifølge ABL § 34, stk. 6 skal fast ejendom, der udlejes mellem et kapitalselskab og dets 

datterselskaber, eller mellem et kapitalselskabs datterselskaber, og som lejer anvender i driften, 

ikke anses som en udlejningsejendom og dermed som et pengetankaktiv.  

 

Det er således en forudsætning for, at ejendommen ikke anses for en udlejningsejendom, at 

ejendommen anvendes i lejerens drift. En ejendom anses for anvendt i lejers drift, hvis den 

anvendes som domicilejendom, til produktion el.lign.
62

, og hvis ejendommen således fx 

videreudlejes til tredjemand, er undtagelsen derfor ikke opfyldt. Hvis et kapitalselskab, der udlejer 

ejendomme til tredje parter, er næringsdrivende med køb og salg af fast ejendom, vil 

bestemmelsen også omfatte disse ejendomme, hvorimod de ejendomme der ikke lejes ud, vil 

være omfattet af ejendomsavancebeskatningen i relation til næringsbegrebet
63

.  

  

Som det fremgår af SR.2007.111, skal ejendomme, som anvendes af et kapitalselskab selv, eller 

som står ubenyttede hen, ikke betragtes som udlejningsejendomme. Udlejes kun en del af en fast 

ejendom, er det kun værdien af den udlejede del, der skal medregnes, opgjort enten på grundlag 

af vurderingsmyndighedernes fordeling, eller på grundlag af en etagemeterfordeling
64

.  

 

En ejendom skal som nævnt anses for anvendt i lejers drift, hvis den anvendes som 

domicilejendom, til produktion el.lign. Hvorvidt en ejendom skal anses for anvendt i lejers drift kan 

dog give anledning til tvivl i de situationer, hvor en ejendom, der er anskaffet med henblik på 

udlejning til tredjemand, står tom på tidspunktet for pengetankopgørelsen.  
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Af SR.2012.25 fremgår det:  

”det er vores vurdering, at en fast ejendom skal anses for et driftsaktiv helt frem til tidspunktet, 

hvor udlejning de facto påbegyndes, uanset om hensigten med erhvervelsen/opførelsen af 

ejendommen er at udleje denne. I vurderingen henser vi særligt til, at der ifølge indtægtskriteriet 

først er en udlejningsindtægt fra tidspunktet for udlejningens påbegyndelse, og at der ikke i lovens 

ordlyd er grundlag for at kvalificere pengetankaktiver forskelligt alt efter, om der er tale om 

indtægterne herfra eller kvalifikationen af selve det aktiv, hvorfra afkastet stammer”
65

.  

 

Denne betragtning virker logisk, og det må derfor antages, at kriteriet for, om et kapitalselskabs 

ejendomme skal betragtes som en udlejningsejendom ved pengetankopgørelsen, alene afhænger 

af, om ejendommen på tidspunktet for pengetankopgørelsen udlejes til en tredjemand. Ud fra 

definitionen "udlejningsejendomme" i ABL § 36, stk. 6, jf. ABL § 34, stk. 1, nr. 3 må det derfor 

ligeledes antages, at en ejendom købt med henblik på udlejning, ikke skal indgå som et 

pengetankaktiv, hvis ikke der foreligger en reel udlejning. En ejendom der ikke lejes ud, kan derfor 

ikke betragtes som en udlejningsejendom, til trods for, at ejendommen er anskaffet med henblik 

på udlejning. 

 

3.1.2.2 Likvide beholdninger 

Et kapitalselskabs likvide beholdninger betragtes altid som pengetankaktiver. Det er således uden 

betydning, om der i kapitalselskabet findes likvide beholdninger, der vedrører kapitalselskabets 

drift, og som er nødvendige for at drive kapitalselskabets virksomhed.  

 

Dette fremgår af afgørelsen SKM2003.458.LR, hvor et aktieselskab havde modtaget 

forudbetalinger mod fremtidige afholdelser af en række kongresser. Ligningsrådet kom frem til at 

likvide midler uanset ophavet til disse, eller hvad de i øvrigt benyttes til, altid skal anses for 

pengetankaktiver
66

. Det betyder, at en likvid beholdning, der stammer fra en endnu ikke afholdt 

modydelse, vil blive anset som et pengetankaktiv på trods af, at den likvide beholdning vedrører 

kapitalselskabets egentlige drift.  

 

Deponerede likvider, som civilretligt ikke tilhører kapitalselskabet, vil ikke udgøre et 

pengetankaktiv. Dette fremgår af SKM2005.166.LR, hvor Ligningsrådet fastslog, at 

klientkontomidler, dvs. likvide midler der er deponeret af en advokats klient til dækning af 

fremtidige omkostninger, civilretligt tilhørte klienten, og derfor ikke skulle betragtes som et 

pengetankaktiv, og ej heller indgå i pengetankopgørelsen. Det var således kun den del af 

midlerne, som advokatanpartsselskabet havde ret til at hæve i henhold til et bogført 

mellemværende med klienten, samt den del af midlerne, der havde karakter af forudbetalinger fra 

klienten, der skulle indgå som pengetankaktiver i forbindelse med pengetankopgørelsen.      
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3.1.2.3 Tilgodehavender 

Tilgodehavender på moms skal ikke medregnes som et finansielt aktiv, men betragtes som et 

driftsaktiv. Dette fremgår af afgørelsen i SKM.2007.106.SR, hvor Skatterådet anså et 

momstilgodehavende på i alt DKK 159,9 mio. for salg af mobiltelefoner for at vedrøre driften
67

.  

 

Selvom det kan være vanskeligt at afgøre, hvorvidt aktiveret udskudt selskabsskat vedrører den 

aktive eller passive del af et kapitalselskabets virksomhed
68

, vil aktiveret udskudt selskabsskat 

ligeledes skulle betragtes som et driftsaktiv
69

. Ud fra en konkret vurdering vil aktiveret udskudt 

selskabsskat dog skulle indregnes i balancen til en værdi under pari, jf. TSS-cirkulære 2000-9. 

 

Varetilgodehavender vil ligeledes blive anset som et driftsaktiv. Det er i denne forbindelse uden 

betydning, om varerne er afhændet til et eller flere koncernforbundne selskaber eller til 

tredjemand. Dette medfører umiddelbart, at et tilgodehavende på solgte varer til et datterselskab, 

kan blive medregnet to gange som et driftsaktiv i forbindelse med opgørelsen af et kapitalselskabs 

aktiver. For det første vil varetilgodehavendet blive medregnet hos kapitalselskabet som et 

tilgodehavende og for det andet som et varelager hos datterselskabet. 

 

Af skatteministerens kommentar til henvendelse af 18. april 2002 fra PricewaterhouseCoopers
70

  

fremgår det, at der ikke kan foretages eliminering af koncerninterne fordringer og 

mellemværender, da koncerninterne mellemværender og fordringer både kan være et driftsaktiv 

og et pengetankaktiv. Det blev derved fastslået, at der skal skelnes mellem fordringer og 

mellemværender, der vedrører henholdsvis den aktive og den passive del af et kapitalselskabs 

virksomhed, og som derfor enten skal medregnes som et driftsaktiv eller et pengetankaktiv.  

 

På trods heraf blev der i SKM2007.106.SR givet tilladelse til at koncerninterne fordringer og 

mellemværender blev elimineret ved pengetankopgørelsen, uden at der blev skelnet mellem om 

de pågældende fordringer og mellemværender var driftsaktiver eller pengetankaktiver.  

 

På den baggrund må det derfor antages, at skattemyndighederne alligevel accepterer eliminering 

af koncerninterne fordringer og mellemværender, og det vil muligvis være fremtidig praksis i 

lignende tilfælde, på trods af, at det ikke fremgår af ordlyden af ABL § 34, stk. 6. En sådan praksis 

vil lette vurderingen af, hvorvidt aktivkriteriet er opfyldt, idet alle transaktioner kan elimineres uden 

hensyntagen til, om de vedrører den aktive eller passive del af et kapitalselskabs virksomhed.  

 

3.1.2.4 Værdipapirer 

Kapitalandele, der udgør mindre end 25% af selskabskapitalen i et kapitalselskab, obligationer, 

andelsbeviser, investeringsforeningsbeviser mv. bliver som udgangspunkt betragtet som 
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pengetankaktiver, da de skal anses som passive kapitalanbringelser. Udøver et kapitalselskab 

næring ved køb og salg af værdipapirer eller finansieringsvirksomhed, vil sådanne værdipapirer 

dog blive betragtet som driftsaktiver, jf. ABL § 34, stk. 5, 2. pkt., jf. ABL § 17. Dette gør sig 

ligeledes gældende for andelsbeviser og andele i andelsforeninger omfattet af ABL § 18. Disse 

værdipapirer anses således også for at være driftsaktiver. 

 

3.1.3 Konsolidering af datterselskaber 

Ved datterselskabsaktier forstås normalt aktier, som ejes af et selskab, der ejer mindst 10% af 

aktiekapitalen i datterselskabet, jf. ABL § 4 A. Det ville derfor virke mere logisk og 

hensigtsmæssigt, hvis samme definition blevet anvendt i forhold til pengetankreglen i ABL § 34, 

stk. 6. En sådan ændring, ville naturligvis medføre, at flere kapitalselskaber ville falde udenfor 

definitionen af et pengetankselskab. Til gengæld ville en ensartet behandling af 

datterselskabsaktier tage højde for, at mange selskabskonstruktioner konstrueres efter hensynet 

til de grænser for ejerandele, der er gældende. Der er dog åbnet mulighed for, at visse selskaber 

kan komme udenom datterselskabsdefinitionen i pengetankreglen, da kravet om 

hovedaktionærstatus er fjernet, og kravet til minimumsoverdragelsen er sænket fra 15% til 1%., jf. 

ABL § 34, stk. 1, 2. pkt. 

 

Afkastet og værdien af kapitalandelene i datterselskaber, hvori et kapitalselskab direkte eller 

indirekte ejer mindst 25% af kapitalandelene, medregnes ikke i kapitalselskabets indtægter eller 

aktiver. I stedet medregnes den del af datterselskabets indtægter og aktiver, som svarer til 

ejerforholdet, jf. ABL § 34, stk. 6, 3. og 4. pkt. Dette kaldes transparensprincippet
71

. 

 

Ejer eller har et kapitalselskab således ejet mindst 25% af selskabskapitalen i et datterselskab de 

seneste tre år forud for et generationsskifte, skal der ligeledes foretages en pengetankopgørelse 

af kapitalselskabet, som skal indgå i den samlede pengetankopgørelse af holdingselskabet, jf. 

ABL § 34, stk. 6. For kapitalselskaber, der er ”rene” holdingselskaber og som ejer mindst 25% af 

kapitalandelene i et datterselskab og i øvrigt ikke besidder nogen værdier eller har nogen aktivitet, 

vil opgørelsen af kapitalselskabets indtægter og aktiver derfor skulle foretages på baggrund af 

datterselskabets indtægter og aktiver, og ikke på baggrund af kapitalselskabets.  

 

Hvis et kapitalselskab ejerandel i et datterselskab i de seneste tre indkomstår har svunget mellem 

at ligge over og under datterselskabsgrænsen på 25%, er det kun datterselskabets indtægter og 

aktiver i de år, hvor ejerandelen har ligget over 25%, der skal indgå i pengetankopgørelsen. Hvis 

der har været forskelle i et kapitalselskabs ejerandel i et datterselskab i de seneste tre år forud for 

et generationsskifte, er det ejerandelen for det enkelte regnskabsår, der regnes efter. Hvis et 

kapitalselskab ejer et datterselskab, der ejer et datterselskab, så skal datterselskabernes 

indtægter og aktiver medregnes efter kapitalselskabs ejerandele i disse, som det fremgår af 

eksempel 3.1 (illustreret i figur 3.1). 
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Da holdingselskab Z ejer 75% af kapitalandelene i Datterselskab A og Datterselskab B, skal 

Holdingselskab Z i stedet for de to kapitalposter i Datterselskab A og Datterselskab B, indregne 

75% af indtægterne og aktiverne i henholdsvis Datterselskab A og Datterselskab B. I 

Datterselskab A’s aktiver indgår 25% af kapitalandelene i Driftsselskab X. Disse kapitalandele er 

et finansielt aktiv for Holdingselskab Z, da Holdingselskab Z kun indirekte ejer 18,75% af 

kapitalandelene i Driftsselskab X. Derimod kan der i Holdingselskab Z indregnes 37,5% af 

Driftsselskabs Y’s aktiver og indtægter, idet Holdingselskab Z indirekte ejer 37,5% af 

kapitalandelene i Driftsselskab Y, og dermed mere end det krævet minimum på 25%. 

 

I de tilfælde hvor et kapitalselskab direkte eller indirekte ejer under 25% af selskabskapitalen i et 

datterselskab, vil kapitalandelene til gengæld blive medregnet som et pengetankaktiv i 

kapitalselskabet. Såfremt et kapitalselskabet ejer under 25%, men over 10% af selskabskapitalen 

i et datterselskab, vil kapitalselskabet samtidig være berettiget til at modtage skattefrit udbytte, jf. 

SEL § 13, som vil indgå som en finansiel indtægt i kapitalselskabet. 

 

I eksempel 3.2 (illustreret i figur 3.2) er der tale om tre brødre, der via deres respektive 

holdingselskab ejer kapitalandelene i Driftsselskab X der forudsættes ikke at være et 

pengetankselskab. De tre holdingselskaber, Holdingselskab A, Holdingselskab B og 

Holdingselskab C, har ingen anden aktivitet end at eje kapitalandelene i Driftsselskab X.  
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Bror C ønsker at generationsskifte sit holdingselskab, Holdingselskab C, til hans datter, men da 

konsolideringskravet ikke er opfyldt, vil Holdingselskab C blive betragtet som et 

pengetankselskab. I denne situation kan der foretages en omvendt lodret skattefri fusion mellem 

Holdingselskab C og Driftsselskab X, hvorved Holdingselskab C opløses uden likvidation ved 

overdragelse af samtlige aktiver og passiver til Driftsselskab X, mod tildeling af kapitalandele. Bror 

C vil herefter kunne overdrage vederlagskapitalandelene i Driftsselskab X med skattemæssig 

succession til hans datter. Gennemførelsen af den omvendt lodrette fusion vil dog kræve enighed 

mellem Bror A, Bror B og Bror C. 

 

I en skattefri fusion er det et krav, at der udstedes mindst én kapitalandel i det modtagende 

kapitalselskab til mindst én kapitalejer i det indskydende kapitalselskab, idet fusionen ellers vil 

blive skattepligtig, jf. FUL § 2, stk. 1. Det er dog muligt, at vederlæggelsen kan bestå af egne 

kapitalandele ved en omvendt lodret fusion, som det fremgår af afgørelsen i sagen SKM2009.227 

SR (TfS.2009.577). Ved fusionen ville datterselskabet i en kort periode eje sine egne 

kapitalandele, førend de blev anvendt som fusionsvederlag til enekapitalejeren i moderselskabet. 

På trods heraf fandt Skatterådet ikke, at fusionen ville udløse beskatning.  

 

En skattefri fusion sker efter successionsprincippet, således at de aktiver og passiver, som det 

modtagende kapitalselskab får overført fra det indskydende kapitalselskab, anses for at være 

anskaffet på det tidspunkt, til den anskaffelsessum og i den hensigt, som det indskydende 

kapitalselskab har erhvervet disse, jf. FUL § 8, stk. 1.  

 

Der sker ingen beskatning af kapitalandelene i det indskydende selskab og 

vederlagskapitalandelene anses for anskaffet på samme tidspunkt, til samme anskaffelsessum og 

med samme hensigt, som tilfældet var med de oprindelige kapitalandele i det indskydende 

kapitalselskab, jf. FUL § 11. De nærmere regler omkring skattefrie fusioner, herunder om 
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fortabelse af uudnyttede kildeartsbegrænsede tab og underskud vil ikke blive behandlet nærmere 

i dette speciale. 

 

3.2 Periode og overgangsreglen i lov nr. 1380 af 28. december 2011 

I forbindelse med stramningen af pengetankgrænsen fra 75% til 50%, gældende fra den 1. januar 

2012, blev der vedtaget en særlig overgangsregel, jf. lov nr. 1380 af 28. december 2011, § 6, stk. 

2, hvorefter kapitalselskaber, i stedet for at blive vurderet efter betingelserne i ABL § 34, stk. 6, 

indtil den 31. december 2014 kan vælge, om deres indtægter alene skal opgøres ud fra det 

seneste regnskabsår, og om deres aktiver skal opgøres på overdragelsestidspunktet eller 

opgøres ved udgangen af det seneste regnskabsår. Hensigten med overgangsreglen er at 

kapitalselskaber får mulighed for at tilpasse sig den nye regel med mindre end 50% 

pengetankaktiver, uden at skulle vente i op til tre år på, at reglen qua kravet om 

gennemsnitsberegningen på tre år er opfyldt
72

. 

 

3.3 Delkonklusion 

Hvis mindst 50% af et kapitalselskabs indtægter stammer fra udlejning af fast ejendom eller 

besiddelse af kontanter, værdipapirer el.lign. (indtægtskriteriet) opgjort som gennemsnittet af de 

seneste tre regnskabsår, eller hvis handelsværdien af kapitalselskabets udlejningsejendomme, 

kontanter, værdipapirer el.lign. på overdragelsestidspunktet  eller opgjort som gennemsnittet af de 

seneste tre regnskabsår udgør mindst 50% af handelsværdien af selskabets samlede aktiver 

(aktivkriteriet), anses kapitalselskabet som et pengetankselskab. 

 

Ved vurderingen af om et kapitalselskabet er et pengetankselskab skal der således sondres 

mellem kapitalselskabets indtægter og aktiver der vedrører henholdsvis den aktive del og den 

passive del af kapitalselskabets virksomhed. Omkostninger og passiver indgår ikke i 

pengetankopgørelsen.  

 

Indtægter fra den passive del af et kapitalselskabs virksomhed består bl.a. af lejeindtægter fra 

udlejning af fast ejendom til tredjemand, renteindtægter, kursgevinster, herunder 

valutakursgevinster samt afkast fra kapitalandele i datterselskaber, hvori kapitalselskabet ejer 

mindre end 25% af selskabskapitalen. Indtægter fra den passive del af et 

kapitalselskabsvirksomhed omfatter endvidere avancer, men ikke tab, ved afståelse af 

pengetankaktiver som fx udlejningsejendomme og kapitalandele i datterselskaber, såfremt 

kapitalselskabet ejer mindre end 25% af selskabskapitalen. Indtægter i form af afkast fra 

kapitalandele i datterselskaber, hvori kapitalselskabet ejer mindst 25% af selskabskapitalen, skal 

ikke medregnes i opgørelsen af et kapitalselskabs indtægter, hverken i de samlede indtægter eller 

pengetankindtægter. Til gengæld skal den andel af datterselskabets indkomst, som svarer til 

ejerandelen, medregnes i opgørelsen af et kapitalselskabs indtægter. 
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 Lov nr. 1380 af 28. december 2011. 
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Et kapitalselskabs aktiver opgøres til handelsværdien. Forudsat at årsregnskabets værdier svarer 

til handelsværdien lægges disse til grund for opgørelsen af et kapitalselskabs aktiver. Et 

kapitalselskabs ejendomme skal værdiansættes til den senest kendte kontante 

ejendomsvurdering, dog mindst anskaffelsessummen, medmindre der foreligger et andet mere 

korrekt udtryk for handelsværdien. 

 

Udlejningsejendomme, likvider (medmindre disse civilretligt ikke tilhører kapitalselskabet) og 

værdipapirer mv. betragtes som pengetankaktiver. En ejendom der udlejes mellem et 

kapitalselskab og dets datterselskaber, eller mellem kapitalselskabets datterselskaber, som lejer 

anvender i driften, anses dog ikke som en udlejningsejendom. Ejendomme, som anvendes af 

kapitalselskabet selv, eller som står ubenyttede hen, og en ejendom købt med henblik på 

udlejning, såfremt den ikke udlejes, skal ikke indgå som et pengetankaktiv, hvis ikke der foreligger 

en reel udlejning. Udlejes der kun en del af en fast ejendom, skal kun værdien af den udlejede del 

medregnes, der opgøres enten på grundlag af vurderingsmyndighedernes fordeling, eller på 

grundlag af en etagemeterfordeling.  

 

Tilgodehavender på moms, aktiveret udskudt skat, varetilgodehavender, goodwill, anses som 

udgangspunkt for driftsaktiver. 

 

Det er uklart, om der kan foretages eliminering af koncerninterne fordringer og mellemværender, 

da de både kan vedrøre driftsaktiverne og de finansielle aktiver.  

 

Hvis et holdingselskab direkte eller indirekte ejer mindst 25% af kapitalandelene, medregnes den 

del af datterselskabets indtægter og aktiver som svarer til ejerforholdet, dog kun i de år, af de 

seneste tre regnskabsår hvor datterselskabsgrænsen på 25% er opfyldt og efter ejerandelen for 

det enkelte regnskabsår. Når et kapitalselskab ejer under 25% af et datterselskab, er det 

kapitalandelene og indtægten herfra der bliver medregnet i pengetankopgørelsen af 

kapitalselskabet. Hvis et holdingselskabs aktivitet samtidig udelukkende består af besiddelse af 

kapitalandele i et datterselskab, vil det vanskeliggøre et generationsskifte med succession. Det 

kan dog løses ved at foretage en omvendt lodret skattefri fusion, hvorved holdingselskabet 

opløses ved overdragelse af samtlige aktiver og passiver til driftsselskabet, mod at 

holdingselskabets ejer tildeles kapitalandele med succession i driftsselskabet.  

 

I forbindelse med stramningen af pengetankgrænsen blev der ved lov nr. 1380 af 28. december 

2011 vedtaget en overgangsregel, der indtil den 31. december 2014 giver kapitalselskaber 

mulighed for at vælge, om deres indtægter alene skal opgøres ud fra det seneste regnskabsår, og 

om deres aktiver skal opgøres på overdragelsestidspunktet eller opgøres ved udgangen af det 

seneste regnskabsår. Hensigten med overgangsreglen er at kapitalselskaber får mulighed for at 

tilpasse sig den nye regel med mindre end 50% pengetankaktiver, uden at skulle vente i op til tre 

år på, at reglen qua kravet om gennemsnitsberegningen på tre år er opfyldt. 
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4 Pengetankreglen og omstruktureringer 

 

Som anført i kapitel 2 er det bl.a. en betingelse for, at der kan ske overdragelse af kapitalandelene 

med skattemæssig succession efter ABL § 34, at det pågældende kapitalselskab ikke er et 

pengetankselskab, dvs. at kapitalselskabets virksomhed ikke i overvejende grad består af 

udlejning af fast ejendom eller besiddelse af kontanter, værdipapirer el.lign. 

 

Ved lov nr. 1380 af 28. december 2011, blev procentgrænsen for, hvornår et kapitalselskab anses 

for at være et pengetankselskab nedsat fra 75% til 50% med virkning for overdragelser, der finder 

sted den 1. januar 2012 eller senere. Dette betyder, at der er kapitalselskaber, som efter 

lovændringen, ikke længere vil kunne overdrages med skattemæssig succession. 

 

Dette kapitel vil søge at komme med løsningsforslag til, hvorledes kapitalselskaber, der efter 

lovændringen vil være pengetankselskaber, kan imødegå og tilpasse sig den nye pengetankregel, 

således at kapitalandelene i kapitalselskabet efterfølgende vil kunne overdrages med 

skattemæssig succession efter ABL § 34. 

 

Løsningsforslagene vil bl.a. blive præsenteret ved hjælp af en række opstillede (og simplificerede) 

eksempler, der dog ikke tilsigtes at være udtømmende. Eksemplerne vil blive underbygget af 

relevant teori.  

 

4.1 Skattefri ophørsspaltning   

Såfremt det efter lovændringen må konstateres, at et kapitalselskab ikke længere kan overdrages 

med skattemæssig succession efter ABL § 34, kan det overvejes at gennemføre en skattefri 

ophørsspaltning af det pågældende kapitalselskab efter reglerne i FUL § 15 A og § 15 B, således 

at der alligevel kan foretages en successionsoverdragelse af en del af kapitalselskabets aktiver. 

100%100%

100%100%

Holdingselskab A Holdingselskab X

Driftsselskab BDatterselskab B

Far

Før – skattefri ophørsspaltning

Holdingselskab Y

Far

100%

Efter – skattefri ophørsspaltning

Figur 4.1 - Eksempel 4.1
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I ovenstående eksempel 4.1 (illustreret i figur 4.1) er der tale om en far, der ønsker at overdrage 

kapitalandelene i Holdingselskab A til sin søn efter reglerne om overdragelse med skattemæssig 

succession i ABL § 34. Holdingselskab A ejer samtlige kapitalandele i Datterselskab B. 

 

Såfremt mindst 50% af Holdingselskab A's indtægter eller aktiver vedrører udlejning af fast 

ejendom og/eller passiv pengeanbringelse, vil Holdingselskab A være et pengetankselskab og 

kapitalandelene i Holdingselskab A vil ikke kunne overdrages med skattemæssig succession. 

 

Det forudsættes i eksempel 4.1, at Holdingselskab A har aktiver for DKK 20 mio., hvoraf DKK 12 

mio. (60%) er finansielle aktiver og DKK 8 mio. (40%) er driftsaktiver. Driftsaktiverne udgøres af 

aktiverne i Datterselskab B. Datterselskab B har ingen finansielle indtægter i eksemplet. Det 

forudsættes endvidere i eksemplet, at indtægterne i Holdingselskab A har samme 

forholdsmæssige fordeling, som aktiverne. 

 

Der gennemføres en skattefri ophørsspaltning af Holdingselskab A efter reglerne i FUL § 15 A og 

§ 15 B, jf. nærmere nedenfor. I forbindelse med ophørsspaltningen af Holdingselskab A, opstår 

der to nye holdingselskaber, Holdingselskab X og Holdingselskab Y. Til Holdingselskab Y 

overføres kapitalandelene i Datterselskab B, mens de finansielle aktiver overføres til 

Holdingselskab X. Dermed er kapitalandele i Holdingselskab Y gjort successionsberettigede, idet 

Holdingselskab Y ikke længere ejer finansielle aktiver. 

 

Sammen med kapitalandelene i Datterselskab B kan der eventuelt også overføres finansielle 

aktiver på op til DKK 8 mio. til Holdingselskab Y. Overføres der eksempelvis DKK 7 mio. i 

finansielle aktiver til Holdingselskab Y sammen med kapitalandelene i Datterselskab B, er 

kapitalandelene i Holdingselskab Y fortsat successionsberettigede, idet de finansielle aktiver i 

Holdingselskab Y alene vil udgøre ca. 47% af de samlede aktiver. 

 

Eksemplet kan også illustreres i en mere simplificeret form, jf. eksempel 4.2 nedenfor, hvor der 

ikke eksisterer en holdingstruktur. 

 

100%100%

Kapitalselskab A
Kapitalselskab X

(finansielle aktiver)

Far

Før – skattefri ophørsspaltning

Kapitalselskab Y

(driftsaktiver)

Far

100%

Efter – skattefri ophørsspaltning

Figur 4.2 - Eksempel 4.2
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I ovenstående eksempel 4.2 (illustreret i figur 4.2) er der tale om en far, der ønsker at overdrage 

kapitalandelene i Kapitalselskab A til sin søn efter reglerne om overdragelse med skattemæssig 

succession i ABL § 34.  

 

Såfremt mindst 50% af Kapitalselskab A's indtægter eller aktiver vedrører udlejning af fast 

ejendom og/eller passiv pengeanbringelse, vil Kapitalselskab A være et pengetankselskab, og 

kapitalandelene i Kapitalselskab A vil derfor ikke kunne overdrages med skattemæssig 

succession. 

 

Som i eksempel 4.1 forudsættes det, at Kapitalselskab A har aktiver for DKK 20 mio., hvoraf DKK 

12 mio. (60%) er finansielle aktiver og DKK 8 mio. (40%) er driftsaktiver. Det forudsættes 

endvidere i eksemplet, at indtægterne i Kapitalselskab A har samme forholdsmæssige fordeling, 

som aktiverne. 

 

Der gennemføres en skattefri ophørsspaltning af Kapitalselskab A efter reglerne i FUL § 15 A og § 

15 B. I forbindelse med ophørsspaltningen af Kapitalselskab A, opstår der to nye kapitalselskaber, 

Kapitalselskab X og Kapitalselskab Y. Til Kapitalselskab Y overføres driftsaktiverne, mens de 

finansielle aktiver overføres til Kapitalselskab X. Dermed er kapitalandele i Kapitalselskab Y gjort 

successionsberettigede, idet Kapitalselskab Y ikke længere ejer finansielle aktiver. Sammen med 

driftsaktiverne kan der eventuelt også overføres finansielle aktiver til Kapitalselskab Y, som anført 

i eksempel 4.1. 

 

Ved at gennemføre en skattefri ophørsspaltning kan der således foretages en 

successionsoverdragelse af en del af et kapitalselskabs aktiver. I de to eksempler (eksempel 4.1 

og 4.2) bliver en del af kapitalselskabets aktiver således successionsberettigede. De DKK 5 mio. i 

finansielle aktiver i henholdsvis Holdingselskab X og Kapitalselskab X bliver dog ikke 

successionsberettigede.  

 

I det følgende afsnit vil der blive redegjort for reglerne om skattefri spaltning med særligt fokus på, 

hvilke betingelser, der skal være opfyldt, for at der kan gennemføres en skattefri spaltning. 

 

4.1.2 Skattefri spaltning - teorien 

Lovgrundlaget 

Som ovenfor nævnt findes reglerne om skattefri spaltning i FUL § 15 A og § 15 B. FUL § 15 A 

beskriver rammerne for en skattefri spaltning, samt hvilke enheder der kan spaltes, mens FUL § 

15 B beskriver konsekvenserne for de involverede parter i forbindelse med en skattefri spaltning.  

 

Ifølge FUL § 15 A, stk. 2, 1 pkt. er en skattefri spaltning defineret som "den transaktion, hvorved 

et selskab overfører en del af eller samtlige sine aktiver og passiver til et eller flere eksisterende 
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eller nye selskaber ved i samme forhold som hidtil at tildele sine selskabsdeltagere aktier eller 

anparter og eventuelt en kontant udligningssum.” 

 

En skattefri spaltning kan gennemføres med eller uden tilladelse fra SKAT. Ønskes en skattefri 

spaltning gennemført med tilladelse, skal der ansøges om denne hos SKAT, og SKAT kan 

fastsætte særlige vilkår for tilladelsen, jf. FUL § 15 A, stk. 1, 2. og 3. pkt., og nærmere nedenfor 

under afsnit 4.1.2.2. Ved en skattefri spaltning uden tilladelse, anvendes reglerne i FUL § 15 A, 

stk. 1, 4.-8. pkt.
73

.  

 

En skattefri spaltning kan enten gennemføres som en ophørsspaltning eller en grenspaltning. I 

eksempel 4.1 og 4.2 er spaltningerne gennemført som skattefrie ophørsspaltninger. 

 

Ved en skattefri ophørsspaltning vil det indskydende kapitalselskab ophøre med at eksistere efter 

spaltningen, og samtlige dets aktiver og passiver vil blive overdraget til to eller flere allerede 

bestående eller nystiftede kapitalselskaber. I modsætning til hvad der gælder for grenspaltning, er 

der ved en ophørsspaltning ikke noget krav om, at det skal være en samlet gren af 

kapitalselskabet der fraspaltes. 

 

Ved en skattefri grenspaltning vil en samlet virksomhedsgren af det indskydende kapitalselskab 

blive indskudt i det modtagende kapitalselskab, der kan være et allerede bestående eller nystiftet 

kapitalselskab. Det indskydende kapitalselskab vil efter en grenspaltning fortsætte med at 

eksistere med den aktivitet, der måtte være tilbage. Kravet om at et indskydende kapitalselskab 

skal tilføre en samlet virksomhedsgren betyder, at de aktiver og passiver der tilføres, samlet skal 

udgøre en selvstændig gren af en virksomhed, der kan fungere ved hjælp af egne midler, jf. FUL 

§ 15 A, stk. 3, jf. FUL § 15 C, stk. 2. Da kapitalandele aldrig kan udgøre en gren, kan 

holdingselskaber ikke grenspaltes, jf. hertil eksempel 4.1, hvor spaltningen, som ovenfor nævnt, 

sker som en ophørsspaltning.  

 

4.1.2.1 Fællesbetingelser ved skattefri spaltning med og uden tilladelse 

For at kunne anvende reglerne om skattefri spaltning i FUL, er det for det første et krav, at både 

det indskydende og det(de) modtagende selskab(er) er omfattet af begrebet ”selskab i en 

medlemsstat”. Herunder hører bl.a. selskaber, der kan ligestilles med et dansk aktie- eller 

anpartsselskab, hvorimod bl.a. transparente og kooperationsbeskattede enheder ikke har 

mulighed for at anvende reglerne, jf. FUL § 15 A, stk. 1, 1. pkt.  

 

Herudover er det et krav, at vederlæggelsen til kapitalejerne i det indskydende kapitalselskab sker 

i samme forhold, som værdien af kapitalejernes ejerandele i det indskydende kapitalselskab, 

således at der ikke overføres værdier mellem kapitalejerne, FUL § 15 a, stk. 2, 1. pkt. 
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Det er også muligt at gennemføre en skattefri spaltning uden tilladelse, samtidig med, at der indhentes tilladelse hos 
SKAT, eller såfremt SKAT tidligere har afvist at give tilladelse til den pågældende spaltning. 
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Vederlæggelsen til kapitalejerne i det indskydende kapitalselskab kan bestå i kapitalandele i 

det(de) modtagende kapitalselskab(er) og/eller kontant vederlæggelse, idet det dog er et krav, at 

mindst én kapitalejer i det indskydende kapitalselskab vederlægges med mindst én kapitalandel i 

det modtagende kapitalselskab
74

. Er der flere modtagende kapitalselskaber (hvilket altid vil være 

tilfældet i en ophørsspaltning), skal der ske vederlæggelse til mindst én kapitalejer i det 

indskydende kapitalselskab med mindst én kapitalandel i hvert af de modtagende 

kapitalselskaber. 

 

4.1.2.2 Særbetingelser for skattefri spaltning med tilladelse (det subjektive regelsæt) 

For at der kan opnås tilladelse fra SKAT til at gennemføre en skattefri spaltning, er det et krav, at 

spaltningen er forretningsmæssigt begrundet, og at spaltningen ikke har skatteundgåelse eller 

skatteunddragelse som hovedformål eller et af hovedformålene. Foretages spaltningen ikke af 

gyldige forretningsmæssige årsager, kan der være grund til at formode, at hovedformålet eller et 

af hovedformålene er skatteundgåelse eller skatteunddragelse.  

 

Begrebet forretningsmæssig begrundelse stammer fra EU’s fusionsdirektiv, og er en 

grundlæggende forudsætning for at opnå tilladelse fra SKAT til skattefri omstruktureringer efter 

tilladelsessystemet
75

.  

 

Hvorvidt der i direktivmæssig forstand forligger en forretningsmæssig begrundelse, eller et 

omstruktureringsønske, hvor motivet er skatteundgåelse eller skatteunddragelse, vil være et 

subjektivt skøn, som i henhold til EU's fusionsdirektiv skal fortages af myndighederne i det enkelte 

medlemsland. SKAT kan således afvise en ansøgning om tilladelse til en skattefri spaltning ved 

mistanke om, at motivet bag den ønskede spaltning er skatteundgåelse eller skatteunddragelse. 

Alternativt kan SKAT vælge at fastsættes særlige vilkår for tilladelsen, jf. FUL § 15 A, stk. 1, 3. 

pkt., i form af fx forbud mod salg af kapitalandelene i det(de) modtagende kapitalselskab(er) 

ledsaget af et anmeldelseskrav. 

 

Forretningsmæssige begrundelser kan eksempelvis være generationsskifte, hvis formålet ikke er 

at udskyde beskatningen (skatteundgåelse), at sikre en mere smidig og hensigtsmæssig 

selskabsstruktur, optagelse af nye selskabsdeltagere, uoverensstemmelser i den nuværende 

ejerkreds, hvis uenigheden er konkretiseret og vedrører driften af det indskydende kapitalselskab 

samt skilsmisse/separation mv. Et fælles krav til disse begrundelser er, at de skal have substans 

for at blive accepteret af SKAT, hvilket bl.a. betyder, at det skal kunne dokumenteres og 

sandsynliggøres, at den eller de i ansøgningen anførte begrundelser også vil blive effektueret i 

den nærmeste fremtid. Er parterne således ikke i stand til i rimelig grad at konkretisere eller 

sandsynliggøre, at de påberåbte forretningsmæssige hensyn er reelle, samtidig med at 
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 Sker den skattefri spaltning uden tilladelse, må der ikke ydes kontant vederlag til selskaber, der på tidspunktet for 
spaltningen ejer mindst 10% af kapitalen i det indskydende selskab. 
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Kravet om en forretningsmæssig begrundelse gælder således også for skattefri aktieombytning og skattefri tilførsel af 
aktiver. 
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spaltningen faktisk har skattemæssige fordele, må det antages, at det sidste hensyn har været 

hovedformålet eller et af hovedformålene med spaltningen. Det er derfor ikke tilstrækkeligt, at 

parterne blot påberåber sig hensyn, der i praksis er anerkendt som gyldige forretningsmæssige 

hensyn, hvis disse ikke også konkretiseres og underbygges. 

 

Et generationsskifte er en ofte anvendt forretningsmæssig begrundelse for at opnå tilladelse til en 

skattefri spaltning af et kapitalselskab. Et generationsskifte bliver under normale omstændigheder 

også anerkendt som en forretningsmæssig begrundelse, men hvis de faktiske omstændigheder 

bevirker, at det ikke er sandsynligt, at begrundelsen er reel, vil ansøgningen blive afvist. Hvis det 

kapitalselskab, der ønskes spaltet, er et pengetankselskab forud for spaltningen, jf. ABL § 34, stk. 

6, stilles der skærpede krav til en forretningsmæssig begrundelse. Hvis begrundelsen alene 

vedrører kapitalejernes privatøkonomiske interesser, og ikke det pågældende kapitalselskabs, vil 

der som udgangspunkt ikke blive givet tilladelse. Kan en ansøger derimod sandsynliggøre, at 

spaltningen af pengetankselskabet er begrundet i konkrete forretningsmæssige planer, herunder 

genoptagelse af pengetankselskabets drift eller investering i nye forretningsområder el.lign., vil 

SKAT derimod kunne give tilladelse til den påtænkte spaltning
76

. 

 

I eksempel 4.1 og 4.2, hvor det forudsættes, at formålet med spaltningerne af 

pengetankselskaberne alene er, at opnå mulighed for at overdrage en del af 

pengetankselskabernes aktiver med skattemæssig succession efter ABL § 34, vil spaltningerne 

højst sandsynligt blive anset for at have skatteunddragelse eller skatteundgåelse som 

hovedformål, hvorfor der ikke vil kunne opnås tilladelse fra SKAT. De skattefrie spaltninger i 

eksempel 4.1 og 4.2 vil derfor skulle foretages efter det objektive regelsæt, jf. straks nedenfor.  

 

4.1.2.3 Skattefri spaltning uden tilladelse (det objektive regelsæt) 

Ved en skattefri spaltning uden tilladelse stilles der, i modsætning til det subjektive regelsæt, ikke 

krav om en forretningsmæssig begrundelse. 

 

Til gengæld stilles der andre krav til skattefrie spaltninger uden tilladelse for at forhindre, at 

spaltningens eneste formål er skatteunddragelse eller skatteundgåelse. Det er således for det 

første en betingelse, at vederlæggelsen sker til handelsværdi, jf. FUL § 15 A, stk. 2, 2. pkt., hvilket 

vil sige, at værdien af de tildelte kapitalandele i det(de) modtagende kapitalselskab(er), med tillæg 

af en eventuelt kontant udligningssum, svarer til handelsværdien af de overførte aktiver og 

passiver. 

 

For det andet, er det en betingelse, at forholdet mellem aktiver og passiver, der overføres til det 

(de) modtagende kapitalselskab(er), svarer til forholdet mellem aktiver og passiver i det 

indskydende kapitalselskab, jf. FUL § 15 A, stk. 2, 3. pkt., det såkaldte balancetilpasningskrav. 

Bestemmelsen er en værnsregel, der skal forhindre, at der, som alternativ til et skattefrit salg af 
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 Den juridiske vejledning 2012-1, afsnit C.D.6.1.4.5 
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aktiver i det indskydende kapitalselskab, sker en fraspaltning af de pågældende aktiver til et 

modtagende kapitalselskab, hvortil der samtidig fraspaltes gæld, således at forholdet mellem 

aktiver og gæld i det modtagende kapitalselskab overstiger forholdet mellem aktiver og gæld i det 

indskydende kapitalselskab, og derved reducerer en skattepligtige avance ved en senere 

afståelse af kapitalandelene i det modtagende kapitalselskab. Værnsreglen har samtidig til formål 

at forhindre den omvendte situation, nemlig at det indskydende kapitalselskab tømmes for 

værdier, således at det indskydende kapitalselskab efter spaltningen bliver efterladt med gæld, 

der overstiger det oprindelige forhold mellem aktiver og gæld i det indskydende kapitalselskab, 

således at en skattepligtig avance ved salg af kapitalandelene i det indskydende kapitalselskab 

reduceres
77

. 

 

Herudover er det en betingelse, at kapitalselskaber, der efter spaltningen ejer mindst 10%
78

 af 

kapitalandelene i et af de i spaltningen deltagende kapitalselskaber, ikke afstår kapitalandelene i 

de pågældende kapitalselskaber i en periode på 3 år efter spaltningen er vedtaget, jf. FUL § 15 A, 

stk. 1, 5. pkt., det såkaldte ejertidskrav. Uanset ejertidskravet kan kapitalandelene i et deltagende 

kapitalselskab i den nævnte periode afstås i forbindelse med en skattefri omstrukturering af den 

nævnte selskabsdeltager eller det pågældende deltagende kapitalselskab, hvis der ved 

omstruktureringen ikke sker vederlæggelse med andet end kapitalandele, jf. FUL § 15 A, stk. 1, 6. 

pkt. Ejertidskravet vil dog, i sin restløbetid, finde anvendelse på kapitalejeren henholdsvis det eller 

de deltagende kapitalselskaber i den efterfølgende skattefrie omstrukturering, jf. FUL § 15 A, stk. 

1, 7. pkt. 

 

I den forbindelse skal det bemærkes, at ejertidskravet ikke gælder fysiske personer, hvorfor der 

ikke vil være ejertidskrav på kapitalandele i Holdingselskab X og Holdingselskab Y i eksempel 4.1 

og på kapitalandelene i Kapitalselskab X og Kapitalselskab Y i eksempel 4.2.  

 

Brydes ejertidskravet bliver spaltningen skattepligtig. Er de bagvedliggende kapitalejere således 

ikke fysiske personer, vil det ofte være nødvendigt at planlægge et generationsskifte i god tid, 

såfremt det objektive regelsæt anvendes
79

.  

Afslutningsvist skal det nævnes, at det objektive regelsæt ikke finder anvendelse, hvis det 

indskydende kapitalselskab har mere end én kapitalejer og en eller flere af disse har været 

kapitalejere i mindre end 3 år uden at have rådet over flertallet af stemmerne og samtidig er eller 

ved spaltningen bliver kapitalejere i det modtagende selskab, hvor de tilsammen råder over 

flertallet af stemmerne. Det objektive regelsæt finder heller ikke anvendelse på grenspaltninger, 

hvis en kapitalejer, der beskattes af kapitalandelene i det indskydende selskab efter ABL § 17 

(næring), og som samtidig kan modtage skattefrit udbytte af disse kapitalandele, vederlægges 

                                                   
77 Uagtet at aktiver og passiver uden grentilhørsforhold kan fordeles frit, gør balancetilpasningskravet det i praksis meget 
vanskeligt at gennemføre en grenspaltning uden tilladelse fra SKAT. 
78 Ejertidskravet gælder ikke for kapitalselskaber, der ejer under 10% af kapitalandelene i de pågældende 
kapitalselskaber, idet afståelse af sådanne kapitalandele vil være skattepligtig, jf. reglerne i ABL. 
79 

Såfremt kapitalandele omfattet af ejertidskrav skal afstås indenfor 3-års perioden vil det være muligt at ansøge SKAT 
om, at afståelsen kan ske skattefrit. Hvis skattefrihed skal indrømmes, skal det sandsynliggøres, at den skattefri spaltning 
og den efterfølgende afståelse er forretningsmæssigt begrundet. 
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med andet end kapitalandele i det(de) modtagende kapitalselskaber(er), eller såfremt en 

kapitalejer, der har bestemmende indflydelse i det indskydende kapitalselskab, er 

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

dobbeltbeskatningsoverenskomst med Danmark. Disse betingelser vil ikke blive behandlet 

nærmere i dette speciale. 

 

4.1.2.4 Skattemæssige konsekvenser 

Der vil ikke ske afståelses- eller ophørsbeskatning af det indskydende kapitalselskab, eftersom 

det(de) modtagende kapitalselskab(er), som følge af successionsreglerne, indtræder i det 

indskydendes kapitalselskabs skattemæssig stilling på de enkelte aktiver i forhold til 

anskaffelsessum, anskaffelsestid og anskaffelseshensigt, ligesom det(de) modtagende 

kapitalselskab(er) indtræder i allerede foretagne afskrivninger og nedskrivninger, jf. FUL § 8.  

 

I ophørsspaltninger fortabes såvel uudnyttede underskud som uudnyttede kildeartsbegrænsede 

tab i både det indskydende og det modtagende kapitalselskab, jf. FUL § 15 B, stk. 2, 1. pkt., jf. 

FUL § 8, stk. 6 og 8
80

. I grenspaltninger bevarer det indskydende kapitalselskab derimod 

eventuelle uudnyttede underskud og kildeartsbegrænsede tab. 

 

I ophørsspaltninger anses kapitalejerne i det indskydende kapitalselskab for at have afstået 

kapitalandelene i det indskydende selskab, såfremt de modtager kontant vederlæggelse, jf. FUL § 

15 B, stk. 4, 3. pkt., mens kontant vederlæggelse i grenspaltninger vil blive anset som udbytte, jf. 

FUL § 15 B, stk. 4, 4. pkt.. I ophørsspaltninger anses kapitalandelene i det indskydende 

kapitalselskab for ombyttet med kapitalandele, i det(de) modtagende kapitalselskab(er) 

medmindre der sker et statusskifte, jf. FUL § 15 B, stk. 4, 5. pkt. I grenspaltninger anses 

kapitalandelene i det indskydende selskab ikke for afstået. 

 

For så vidt angår vederlagskapitalandelene i det(de) modtagende kapitalselskab(er), anses disse, 

i ophørsspaltninger, for at være anskaffet på samme tidspunkt og til samme anskaffelsessum mv., 

som de "gamle" ombyttede kapitalandele i det indskydende kapitalselskab. I grenspaltninger 

anses vederlagskapitalandelene i det(de) modtagende kapitalselskab(er) for anskaffet på samme 

tidspunkt, som kapitalandelene i det indskydende kapitalselskab, mens anskaffelsessummen for 

vederlagskapitalandelene opgøres som i FUL § 15 B, stk. 4, 9. pkt. De skattemæssige 

konsekvenser af en skattefri spaltning vil ikke blive behandlet nærmere. 

 

I relation til eksempel 4.1 og 4.2, og muligheden for at ophørsspalte et pengetankselskab med det 

ene formål, at der efter spaltningen kan succederes i den aktive del af pengetankselskabet 

henvises til Skatterådets bindende svar i SKM.2006.627 SR. Sagen omhandlede muligheden for 

skattefrit at ophørsspalte et holdingselskab til seks nye aktieselskaber, hvoraf de fire nye 

aktieselskaber skulle generationsskiftes til holdingselskabsejerens børn efter reglerne i ABL § 34. 
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 Dette gælder dog ikke hvis det indskydende og det(de) modtagende kapitalselskab(er) er sambeskattet og 
underskuddene er sam- eller subsambeskatningsunderskud. 
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Et af de to nye aktieselskaber, der ikke skulle generationsskiftes, var et pengetankselskab. 

Selvom det oprindelige holdingselskab ikke selv før ophørsspaltningen var et pengetankselskab, 

bemærkede Skatterådet i dets afgørelse, at det i forbindelse med muligheden for efterfølgende at 

foretage et skattefrit generationsskifte af de fire nye aktieselskaber, er uden betydning, om 

holdingselskabet forinden ophørsspaltningen blev anset som et pengetankselskab. På baggrund 

heraf må det derfor antages, at det er muligt at spalte et pengetankselskab således, at der 

efterfølgende kan succederes i den aktive del af kapitalselskabet. 

 

I det følgende afsnit vil det blive belyst, hvilke andre muligheder kapitalselskaber har for at 

imødegå og tilpasse sig den nye pengetankregel, således at kapitalandelene i de pågældende 

kapitalselskaber efterfølgende kan overdrages med skattemæssig succession 

 

4.2 Kapitaltilpasning, herunder tilkøb af ny driftsaktivitet, mv. 

For at afbøde en del af den kritik, som ændringen af pengetankreglen medførte, jf. nærmere 

nedenfor under kapitel 5, blev der, som nævnt i afsnit 3.2 indført en overgangsregel, hvorefter et 

kapitalselskab, i stedet for at blive vurderet efter betingelserne i ABL § 34, stk. 6, 1. pkt.,  alene vil 

blive anset for et pengetankselskab, hvis mindst 50% af kapitalselskabets indtægter består af 

finansielle indtægter opgjort for det seneste regnskabsår, eller hvis handelsværdien af selskabets 

pengetankaktiver enten på overdragelsestidspunktet eller opgjort ved udgangen af det seneste 

regnskabsår udgør mindst 50% af handelsværdien af kapitalselskabets samlede aktiver. 

 

Hensigten med overgangsreglen er, som tidligere nævnt, at kapitalselskaber får mulighed for at 

tilpasse sig den nye pengetankregel, uden at skulle vente i tre år på, at pengetankreglen, qua 

kravet om gennemsnitsberegning af indtægter og aktiver for de seneste tre regnskabsår, er 

opfyldt. 

 

I det følgende tages der udgangspunkt i eksempel 4.2 - altså en situation hvor en far ejer 

Kapitalselskab A, der per 1. januar 2012 har aktiver for DKK 20 mio., hvoraf DKK 12 mio. (60%) er 

finansielle aktiver og DKK 8 mio. (40%) er driftsaktiver. Det forudsættes endvidere, at indtægterne 

i Kapitalselskab A har samme forholdsmæssige fordeling, som aktiverne. 

 

I stedet for at ophørsspalte Kapitalselskab A, som angivet i eksempel 4.2, åbner overgangsreglen 

op for, at der kan ske tilpasning af Kapitalselskab A's aktiver (og indtægter) forud for opgørelsen 

af, om Kapitalselskab A er et pengetankselskab, uden at der skal gå tre år førend kapitalandelene 

i Kapitalselskab A kan overdrages til sønnen med skattemæssig succession. 

 

4.2.1 Udlodning af udbytte og indfrielse af gæld 

Tilpasning af Kapitalselskabs A's aktiver kan eventuelt ske ved udlodning af pengetankaktiver til 

faren, forinden der sker overdragelse af kapitalandelene i Kapitalselskab A til sønnen. I det 

konkrete eksempel vil der således skulle udloddes ca. DKK 5 mio. eller mere af de finansielle 
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aktiver i Kapitalselskab A til faren. Uanset om de finansielle aktiver, der udloddes, består i 

kontanter eller i andre værdier end kontanter, vil der ske beskatning af faren. Består udlodningen i 

andre værdier end kontanter, fx værdipapirer, vil der også ske beskatning af Kapitalselskab A, 

som afståelse af aktiver.  

 

Som ovenfor nævnt i afsnit 3.1.2 har passivsiden i et kapitalselskab ikke betydning for afgørelsen 

af, om kapitalselskabet er et pengetankselskab eller ej. Dette skyldes, at passiverne i givet fald 

skulle henføres forholdsmæssigt til alle aktiverne i kapitalselskabet, dvs. anlægsaktiver, 

omsætningsaktiver og likvide midler. Der ses således bort fra, at passiver kun kan indfries med 

likvide midler, mens eksempelvis anlægsaktiver ikke kan anvendes som betalingsmiddel og ikke 

uden videre kan realiseres til indfrielse af gæld. Antages det således, at mindst DKK 5 mio. af de 

finansielle aktiver i Kapitalselskab A er likvide midler, og at Kapitalselskab A har mindst DKK 5 

mio. i gæld, vil indfrielsen af gælden reducere de finansielle aktiver i Kapitalselskab A, hvilket 

muliggør successionsoverdragelse til sønnen.  

 

4.2.2 Tilgodehavender, eje frem for leje, leasing og immaterielle aktiver 

Som nævnt i afsnit 3.1.2.3 anses udestående fordringer (tilgodehavender) for at være 

driftsaktiver. Kapitalselskab A vil således, i året inden kapitalandelene påtænkes 

successionsoverdraget til sønnen, kunne opbygge tilgodehavender fra eventuelle varesalg, ved at 

give kunderne længere kredittid. Kapitalselskab A vil endvidere kunne afskaffe eventuelle krav om 

forudbetaling fra kunder eller bankdeposita fra eventuelle lejere og i stedet risikoafdække sig ved 

hjælp af bankgarantier. I det konkrete eksempel vil varetilgodehavenderne mindst skulle øges 

med DKK 4 mio. ved udgangen af regnskabsåret inden successionsoverdragelsen til sønnen. 

 

Antages det af Kapitalselskab A driver sin virksomhed fra en lejet ejendom vil en anden mulighed 

for at øge Kapitalselskab A's driftsaktiver være at købe den pågældende ejendom. Købet af 

ejendommen kan enten ske for lånte midler, i hvilket tilfælde ejendommens værdi skal udgøre 

over DKK 4 mio., eller ved at anvende en del af Kapitalselskab A's finansielle aktiver. Dette 

forudsætter naturligvis, at en tilstrækkelig stor del af de finansielle aktiver består af likvide midler. 

Såfremt Kapitalselskab A's finansielle aktiver anvendes til køb af ejendomme, skal ejendommens 

værdi mindst udgøre DKK 2 mio. således at Kapitalselskab A's finansielle aktiver nedbringes til 

under DKK 10 mio., mens driftsaktiverne, med købet af ejendommen, udgør over DKK 10 mio. 

 

For kapitalselskaber, der aflægger årsrapport efter regnskabsklasse B
81

, er det ikke et krav at 

indregne finansielle leasingaktiver i balancen, jf. ÅRL § 33, stk. 1, 2. pkt. Antages det således, at 

Kapitalselskab A, udover at have en balancesum på under DKK 36 mio., også har en 

nettoomsætning på under DKK 72 mio., og at Kapitalselskab A har finansielle leasingaktiver på 

                                                   
81

 Små virksomheder, som har pligt til at aflægge årsrapport, skal i det mindste følge reglerne for regnskabsklasse B. Ved 
små virksomheder forstås virksomheder, som i to på hinanden følgende regnskabsår på balancetidspunktet ikke 
overskrider to af følgende størrelser: (i) en balancesum på DKK 36 mio. (ii) en nettoomsætning på DKK 72 mio. og (iii) et 
gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede i løbet af regnskabsåret på 50, jf. ÅRL § 7, stk. 2, 1. pkt.. 
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mindst DKK 4 mio., der ikke tidligere har været indregnet i balancen, vil Kapitalselskab A således 

kunne øge driftsaktiverne og dermed opfylde pengetankreglen. Vælger Kapitalselskab A at 

indregne de finansielle leasingaktiver i balancen, skal de tilknyttede forpligtelser også indregnes, 

men da der i forhold til aktivkriteriet i pengetankopgørelsen alene ses på aktivsiden og ikke 

passivsiden, vil det, i relation til pengetankopgørelsen, være en fordel at indregne de finansielle 

leasingaktiver i balancen, da de ofte vil være driftsrelaterede. Det skal bemærkes, at 

kapitalselskaber, der aflægger årsrapport efter regnskabsklasse C, altid skal indregne finansielle 

leasingaktiver, jf. ÅRL § 83 A.  

 

Ifølge ÅRL § 33, stk. 1 kan kapitalselskaber undlade at indregne internt oparbejdede immaterielle 

rettigheder såsom patenter, koncessioner, varemærker og lignende rettigheder i årsrapporten
82

. 

Er der således tale om et kapitalselskab, der skaber væsentlige immaterielle aktiver såsom 

varemærker, patenter, knowhow og lignende, og som tidligere har undladt at indregne de 

pågældende immaterielle aktiver, vil kapitalselskabet kunne øge driftsaktiverne ved at indregne 

sine internt oparbejde immaterielle aktiver
83

. 

 

4.2.3 Investering i nye driftsaktiver eller aktivitet 

En anden mulighed for at påvirke pengetankopgørelsen er at foretage nye investeringer i 

driftsaktiver enten i form af nye anlægsaktiver, eller ved køb af en helt ny aktivitet, forudsat at 

sådanne investeringer ikke påvirker kapitalselskabets eksisterende drift negativt. Som ovenfor 

nævnt kan sådanne investeringer enten ske for kapitalselskabets finansielle aktiver, eller for lånte 

midler, da passivsiden ikke indgår i pengetankopgørelsen.  

 

Tilkøb af en ny aktivitet kan enten ske ved at et kapitalselskab erhverver en bestående 

virksomhed, dvs. samtlige aktiver (og passiver) fra et andet kapitalselskab, eller ved at 

kapitalselskabet køber kapitalandelene i det pågældende kapitalselskab. Sker investeringen i den 

nye driftsaktivitet som et køb af kapitalandele, skal købet omfatte mindst 25% af kapitalandelene i 

det tilkøbte kapitalselskab, idet det tilkøbte kapitalselskabs aktiver og passiver ellers ikke vil blive 

medregnet i pengetankopgørelsen.  

 

4.2.4 Overgangsreglen - aktieombytning og omvendt lodret fusion 

Som indledningsvist nævnt finder overgangsreglen i lov nr. 1380 af 28. december 2011 

anvendelse indtil den 31. december 2014. Det betyder, at kapitalselskaber, der som følge af den 

nye pengetankregel, nu betragtes som pengetankselskaber, får mulighed for at tilpasse sig den 

nye pengetankregel, uden at skulle vente i tre år på, at pengetankreglen, qua kravet om 

gennemsnitsberegning af indtægter og aktiver for de seneste tre regnskabsår, er opfyldt. 

Overdrages kapitalandele ikke med skattemæssig succession inden den 31. december 2014, vil 
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 Indregning skal ske indenfor de rammer der er gældende for virksomheder omfattet af regnskabsklasse C, jf. ÅRL § 83. 
83

 Ved opgørelsen af et kapitalselskab aktiver skal indgå eventuelt oparbejdet (ikke bogført) goodwill, jf. Den juridiske 
vejledning 2012-1, afsnit C.B.2.13.1, og Vinther (SR.2012.25, 5). 
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kravet om gennemsnitsberegning af kapitalselskabets indtægter og aktiver for de seneste tre 

regnskabsår i ABL § 34, stk. 6 skulle iagttages. 

 

Navnlig muligheden for at påvirke pengetankopgørelsen ved investering i ny aktivitet er en 

væsentlig beslutning, der typisk ikke træffes fra den ene dag til den anden. Herudover kan der 

være særlige årsager til, at generationsskiftet ikke ønskes gennemført (eller kan gennemføres) 

inden den 31. december 2014. 

 

Situationen kan illustreres med udgangspunkt i eksempel 4.2, hvor Kapitalselskab A's aktiver per 

1. januar 2012 fordeler sig med 60% finansielle aktiver og 40% driftsaktiver. Som følge af den nye 

pengetankregel ønsker Kapitalselskab A at investere i ny aktivitet. Grundet de nærmere 

overvejelser omkring et sådant køb, herunder processen i at identificere et relevant opkøbsemne, 

foretages købet først primo 2014. Købet sker ved at erhverve en bestående virksomhed, dvs. 

samtlige aktiver og passiver fra et andet kapitalselskab. Købet bevirker, at Kapitalselskabs A's 

aktiver nu udgøres af 40% finansielle aktiver og 60% driftsaktiver, hvorfor Kapitalselskab A ikke 

længere er et pengetankselskab i henhold til ABL § 34.  

 

Sønnen kan imidlertid tidligst få finansieringstilsagn til erhvervelsen af kapitalandelene i 

Kapitalselskab A primo 2015, og overdragelsen ønskes hverken af far eller søn gennemført som 

en gaveoverdragelse. På dette tidspunkt finder overgangsreglen ikke længere anvendelse og 

vurderingen af, om Kapitalselskab A er et pengetankselskab eller ej, vil derfor skulle ske ud fra 

dels en gennemsnitsberegning af Kapitalselskab A's indtægter og aktiver for de seneste tre 

regnskabsår, dels ved en opgørelse af Kapitalselskabs A' aktiver på overdragelsestidspunktet.  

 

På overdragelsestidspunktet i 2015 vil Kapitalselskab A ikke være et pengetankselskab, men 

Kapitalselskab A vil ikke kunne opfylde kravet om, at dets driftsaktiver, ved en 

gennemsnitsberegning over de seneste tre regnskabsår, udgør over 50% af dets samlede aktiver. 

 

Som nævnt i afsnit 3.1.1 følger det af bemærkninger til LFF nr. 78 af 16. november 2005, § 34, 

stk. 6, at såfremt et kapitalselskabet ikke har eksisteret i tre år forud for overdragelsen, foretages 

opgørelsen som et gennemsnit for de år, som kapitalselskabet har eksisteret. Foretages der 

således en skattefri aktieombytning af Kapitalselskab A, som illustreret i figur 4.3 nedenfor, vil der 

opstå en holdingstruktur, hvor det i stedet vil være kapitalandelene i Holdingselskab X, der ejer 

samtlige kapitalandele i Kapitalselskab A, der overdrages med skattemæssig succession til 

sønnen. 
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100%

100%

Kapitalselskab A Holdingsselskab X

Far

Før – skattefri skattefriaktieombytning

Kapitalselskab A

Far

100%

Efter – skattefri aktieombytning

Figur 4.3
 

 

En skattefri aktieombytning foretages efter bestemmelserne i ABL § 36, jf. nærmere nedenfor. 

Foretages aktieombytningen således fx i år 2014, vil Holdingselskab X på 

overdragelsestidspunktet i år 2015 ikke blive anset som et pengetankselskab, da der ikke vil være 

tre tidligere regnskabsår at beregne gennemsnittet ud fra, og det derfor alene vil være den 

periode, som Holdingselskab X har eksisteret i, der vil blive lagt til grund ved 

pengetankopgørelsen
84

. Da Holdingselskab X, siden det opstod som led i den skattefri 

aktieombytning, har opfyldt pengetankkravet, vil kapitalandelene i Holdingselskab X, og dermed 

kapitalandelene i Kapitalselskab A, kunne overdrages med skattemæssig succession til sønnen. 

 

4.2.4.1 Aktieombytning - teorien 

Reglerne om skattefri aktieombytning findes i ABL § 36, hvorefter kapitalejerne i det erhvervede 

kapitalselskab ved ombytning af kapitalandele har adgang til beskatning efter reglerne i FUL § 9 

og § 11. Ligesom hvad der gælder for spaltninger, jf. ovenfor, kan aktieombytninger ske med eller 

uden tilladelse fra SKAT. Bestemmelserne om skattefri aktieombytning uden tilladelse findes i dag 

i ABL § 36, stk. 6
85

.  

 

Ved en aktieombytning forstås den transaktion, hvorved et kapitalselskab (det erhvervende 

kapitalselskab) erhverver en ejerandel i et andet kapitalselskab (det erhvervede kapitalselskab) 

med den virkning, at det opnår flertallet af stemmerne i det erhvervede kapitalselskab, eller, hvis 
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 Den juridiske vejledning 2012-1, afsnit C.B.2.13.1 
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 Muligheden for at gennemføre skattefrie aktieombytninger uden tilladelse blev indsat i ABL § 36 A ved lov nr. 343 af 18. 
april 2007. Ved lov nr. 525 af 12. juni 2009 blev bestemmelsen i § 36 A ophævet, og adgangen til at gennemføre en 
skattefrit aktieombytning blev flyttet til ABL § 36, stk. 6. 
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erhvervende kapitalselskab allerede har et sådant flertal, erhverver en yderligere andel i det 

erhvervede kapitalselskab
86

. 

 

Det erhvervende kapitalselskab kan enten være et eksisterende kapitalselskab, eller et 

kapitalselskab, der opstår som led i aktieombytningen, som tilfældet er i eksempel 4.3. 

Selskabsretligt vil der i sidstnævnte tilfælde være tale om en stiftelse ved apportindskud. 

 

4.2.4.2 Fællesbetingelser ved skattefri aktieombytning med og uden tilladelse 

For at kunne anvende reglerne om skattefri aktieombytning i ABL § 36, er det, som for skattefri 

spaltninger, for det første en betingelse, at såvel det erhvervende som det erhvervede selskab er 

omfattet af begrebet selskab i en medlemsstat i artikel 3 i direktiv 90/434/EØF, eller er selskaber, 

som svarer til danske aktie- eller anpartsselskaber, men som er hjemmehørende i lande uden for 

EU. Herudover er det et krav, at kapitalejere i det erhvervede kapitalselskab er fuldt skattepligtige 

til Danmark i forbindelse med afståelsen af kapitalandelene. 

 

Det er endvidere en betingelse for at kunne gennemføre en skattefri aktieombytning, at det 

erhvervende kapitalselskab får flertallet af stemmerne i det erhvervede kapitalselskab, jf. ABL § 

36, stk. 2
87

. Har det erhvervende kapitalselskab allerede flertallet af stemmerne i det erhvervede 

kapitalselskab, skal det erhvervende kapitalselskab tildeles yderligere kapitalandele i det 

erhvervende kapitalselskab og eventuelt et kontant vederlag. I den forbindelse skal det blot 

nævnes, at stemmeflertallet skal både være formelt og reelt, hvilket betyder, at der fx ikke må 

være indgået ejeraftaler, der underminerer det erhvervende kapitalselskabs stemmeflertal, fx hvor 

minoritetskapitalejerne er tillagt vetoret eller på anden måde har mulighed for at blokere for en 

eller flere beslutninger i det erhvervede kapitalselskab
88

. Betingelsen om, at det erhvervende 

kapitalselskab skal opnå flertallet af stemmerne i det erhvervede kapitalselskab, anses for opfyldt, 

selv om det erhvervende kapitalselskab umiddelbart efter aktieombytningen spaltes efter reglerne 

i FUL. 

 

Kapitalandelene i det erhvervede kapitalselskab må ikke være værdiløse, hvorved forstås, at 

egenkapitalen i det erhvervede kapitalselskab ikke må være negativ, da der i sådanne tilfælde 

ikke vil kunne erlægges et vederlag for kapitalandelene i det erhvervede kapitalselskab. Såfremt 

det erhvervede kapitalselskab har negativ egenkapital ved sidste regnskabsaflæggelse, er det op 

til kapitalselskabet at dokumentere, fx i form af perioderegnskab eller et købstilbud fra en 

uafhængig tredjepart, at kapitalselskabet og dermed kapitalandelene har en positiv værdi.  

                                                   
86

 Efter ABL § 36, stk. 5 kan andele i investeringsselskaber og investeringsforeninger ombyttes skattefrit efter ABL § 36, 
stk. 3, med andele i et investeringsselskab eller en investeringsforening af samme slags. Herudover kan der ske skattefri 
ombytning af tegningsrettigheder (warrants) med tegningsrettigheder, hvorimod der ikke kan ske skattefri ombytning af 
køberettigheder og konvertible obligationer. 
87

 Eventuelle egne kapitalandele indgår ikke i opgørelsen af, om stemmeflertalskravet er opfyldt. 
88

 Se hertil den juridiske vejledning 2012-1, afsnit C.D.6.3.3.1. Efterfølgende kapitalforhøjelse i det erhvervende 
kapitalselskab, hvorefter det erhvervende kapitalselskab ikke længere har stemmeflertal i det erhvervede kapitalselskab er 
ikke i strid med stemmeflertalskravet. Ligeledes er det tilladt ved fx et splittet ejerskab på 50/50% i det erhvervede 
kapitalselskab, at lade en mindre kapitalpost overdrage kort tid inden den skattefri aktieombytning, så der på denne måde 
bliver skabt det nødvendige stemmeflertal. Det nye ejerforhold skal dog opretholdes de næste tre år, idet ændringen i 
ejerforholdet ellers vil det blive betragtet som en omgåelse af reglerne. 
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Herudover er det et krav at mindst én kapitalejer i det erhvervede kapitalselskab vederlægges 

med mindst én kapitalandel i det erhvervende kapitalselskab, da der ellers ikke er et 

successionsgrundlag. Udgangspunktet er, at der skal ske vedlæggelse af kapitalandele i det 

erhvervende kapitalselskab i samme forhold og samme form, som kapitalejerne ejede i det 

erhvervede kapitalselskab. Der kan således kun ske stemme- og formueforskydning i tilfælde med 

kontantvederlag, hvor der ikke gælder samme krav. 

 

Endelig er det en betingelse, at ombytningen gennemføres indenfor en periode på højst 6 

måneder regnet fra den første ombytningsdag, hvilket betyder, at det vederlag, der ydes i form af 

kapitalandele og eventuelt et kontant vederlag, skal være afregnet senest 6 måneder efter 

ombytningsdagen, jf. ABL § 36, stk. 4 (den lovbestemte frist). SKAT har kompetence til at 

imødekomme ansøgninger om forlængelse af 6-måneders fristen. Herudover påføres tilladelser til 

skattefri aktieombytning ofte en administrativ frist, hvorefter ombytningen skal være foretaget 

senest 6 måneder efter afgørelsens dato. Ligesom den lovbestemte frist kan den administrative 

frist forlænges på ansøgers anmodning, hvis der søges herom inden udløb af den oprindeligt 

fastsatte administrative frist. Ombytningsfristen er ikke et udtryk for at skattefrie aktieombytninger 

kan ske med tilbagevirkende kraft i skattemæssig henseende, og det erhvervende kapitalselskabs 

anskaffelsestidspunkt kan således ikke regnes fra tidligere end det tidspunkt, hvor ombytningen 

rent faktisk gennemføres. 

 

4.2.4.3 Særbetingelser - skattefri aktieombytning med tilladelse (det subjektive regelsæt) 

For at der kan opnås tilladelse fra SKAT til at gennemføre en skattefri aktieombytning er det, 

ligesom for skattefrie spaltninger, et krav, at aktieombytningen er forretningsmæssigt begrundet 

og at aktieombytningen ikke har skatteundgåelse eller skatteunddragelse som hovedformål eller 

et af hovedformålene. Skatteundgåelse eller skatteunddragelse kan, som for skattefrie 

spaltninger, kun anses for at være et af hovedformålene med aktieombytningen, hvis hensynet til 

at få en skattemæssig fordel reelt har været den væsentligste årsag til ønsket om at gennemføre 

den pågældende aktieombytning
89

. 

 

Et planlagt generationsskifte udgør som udgangspunkt en forretningsmæssig begrundelse i FUL's 

forstand, idet der dog altid vil blive set på, om ombytningen alene tilgodeser kapitalejernes 

interesser eller om den også tilgodeser kapitalselskabets interesser, mens aktieombytning af 

”rene” pengetankselskaber ofte ikke vil være forretningsmæssigt begrundet, da et 

pengetankselskab jo netop ikke har nogen (eller kun ringe) driftsmæssig aktivitet. For en 

behandling af begrebet "forretningsmæssig begrundelse" henvises til afsnit 4.1.2.2, idet det blot 

skal nævnes, at faren i figur 4.3 sandsynligvis ikke vil kunne opnå tilladelse til den pågældende 

aktieombytning. 
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Som for skattefrie spaltninger med tilladelse stiller SKAT i de fleste tilfælde krav om, at der skal 

gives meddelelse til SKAT, hvis der inden for de seneste tre år efter ombytningens gennemførsel 

sker væsentlige ændringer i de forhold, der ligger til grund for tilladelsen. 

 

Som eksempler på væsentlige ændringer, der skal anmeldes, kan nævnes indgåelse af aftaler om 

afståelse af kapitandele i det erhvervede kapitalselskab, herunder købe- og salgsretter, ændring i 

ejer eller kapitalforholdende i det erhvervede kapitalselskab og frasalg af enkelte eller alle 

aktiverne i det erhvervede kapitalselskab
90

. Anmeldelsen skal som udgangspunkt ske senest tre 

måneder før ændringen ønskes gennemført. Hvis anmeldelsespligten ikke overholdes, vil 

ombytningen kunne anses for skattepligtig. Udgangspunktet for en skattefri aktieombytning er 

dog, at tilladelsen opretholdes, hvis de ændrede forhold ikke havde været til hinder for en 

tilladelse, og hvis de ændrede forhold ikke havde været kendt og/eller aktuelle på tidspunktet for 

den oprindelige ansøgning. Hvis det vurderes, at den efterfølgende ændring i sig selv vil medføre 

en omgåelse af skattelovgivningen, eller at ændringen fx ikke harmonerer med det oprindelige 

formål med tilladelsen, vil ansøgeren få meddelelse herom, og ombytningen vil blive anset for 

skattepligtig, såfremt den alligevel gennemføres.  

 

Såfremt et kapitalselskab får afslag på en ansøgning om tilladelse til at gennemføre en skattefri 

aktieombytning med tilladelse, vil kapitalselskabet alternativt kunne gennemføre den skattefri 

aktieombytning uden tilladelse. 

 

4.2.4.4 Særbetingelser - skattefri aktieombytning uden tilladelse (det objektive regelsæt) 

I modsætning til det subjektive regelsæt, er der ikke noget krav om, at der skal være en 

forretningsmæssig begrundelse for at gennemføre en aktieombytning efter det objektive regelsæt, 

hvilket bl.a. muliggør gennemførelse af en skattefri aktieombytning af et pengetankselskab, som 

angivet i figur 4.3. 

 

Til gengæld er det en betingelse, at værdien af vederlagskapitalandelene med tillæg af en 

eventuel kontant udligningssum svarer til handelsværdien af de ombyttede kapitalandele på 

vedtagelsesdatoen. Dette gælder dog ikke såfremt det erhvervende kapitalselskab er et nystiftet 

selskab. I figur 4.3 kan de bogførte værdier i Kapitalselskab A således anvendes, hvilket vil sige, 

at aktiverne og passiverne i Kapitalselskab A kan optages til bogført værdi.  

 

Det er dernæst en betingelse, at det erhvervende kapitalselskab ikke afstår kapitalandelene i det 

erhvervede selskab i en periode på tre år efter ombytningstidspunktet (ejertidskravet), idet 

kapitalandelene i det erhvervede kapitalselskab i den nævnte periode dog kan afstås i forbindelse 

med en skattefri omstrukturering af det erhvervende eller det erhvervede kapitalselskab, hvis der 

ved omstruktureringen ikke sker vederlæggelse med andet end kapitalandele. Ejertidskravet vil 

dog, i sin restløbetid, finde anvendelse på kapitalejeren henholdsvis det eller de deltagende 
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kapitalselskaber i den efterfølgende skattefrie omstrukturering. I figur 4.3 vil der således være 

ejertidskrav på Holdingselskab X's kapitalandele i Kapitalselskab A, hvilket betyder, at 

kapitalandelene i Kapitalselskab A ikke kan afstås i en treårsperiode regnet fra 

ombytningstidspunktet i år 2014. Afstås kapitalandele i Kapitalselskab A inden udløbet af 

treårsperioden, bliver aktieombytningen, og dermed faren, skattepligtig. 

 

Endelig er det en betingelse for aktieombytninger uden tilladelse, at kapitalejere, der har 

bestemmende indflydelse i det erhvervede kapitalselskab, ombytter kapitalandelene i det 

erhvervede kapitalselskab med kapitalandele i et kapitalselskab, der er hjemmehørende på 

Færøerne eller i Grønland, en stat, der er medlem af EU/EØS, eller en stat, som har en 

dobbeltbeskatningsoverenskomst med Danmark. 

 

4.2.4.5 Skattemæssige forhold 

Kapitalandelene i det erhvervede kapitalselskab anses ikke for afstået og en eventuel gevinst 

beskattes ikke, da der sker succession. Vederlagskapitalandelene i det erhvervende 

kapitalselskab anses for anskaffet på samme tidspunkt, til samme værdi og i samme hensigt, som 

kapitalandelene i det erhvervede kapitalselskab, jf. ABL § 36, stk. 1, jf., FUL § 11. En eventuel 

kontant udligningssum beskattes som aktieafståelse, jf. ABL § 36, stk. 1, jf. FUL § 9. 

 

De kapitalandele, som det erhvervende kapitalselskab modtager i det erhvervede kapitalselskab 

omfattes ikke af successionen. Det betyder, at det erhvervende kapitalselskab anses for at have 

anskaffet kapitalandelene i det erhvervede kapitalselskab til handelsværdien på tidspunktet for 

ombytningen. Sker der ejerskifte (på ultimativt plan) i enten det erhvervede kapitalselskab eller det 

erhvervende kapitalselskab, vil der ske underskudsbegrænsning i henhold til LL § 15. Der vil ikke 

blive redegjort nærme for de skattemæssige konsekvenser af skattefrie aktieombytninger. 

 

Figur 4.3 kan modificeres som angivet i figur 4.4 nedenfor.  

 

100%

100%

100%

Kapitalselskab A Kapitalsselskab A

Far

Før – omvendt lodret skattefri fusion

Kapitalselskab B

Far

100%

Køb af Kapitalselskab B

Figur 4.4

Far

Kapitalselskab B

Efter – omvendt lodret skattefri fusion
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Det antages, at Kapitalselskab A, i stedet for at tilkøbe den nye aktivitet som et aktivkøb, køber 

samtlige kapitalandele i det pågældende kapitalselskab, Kapitalselskab B, således at 

Kapitalselskab A's aktiver herefter består af 60% driftsaktiver og 40% finansielle aktiver. Det 

antages, at Kapitalselskab B's aktiver fordeler sig i samme forhold, og at denne fordeling af 

aktiverne i Kapitalselskab B ikke har ændret sig siden stiftelsen. 

 

Tilkøbet sker primo 2014 og successionsoverdragelsen til sønnen ønskes gennemført primo 

2015. Overgangsreglen finder ikke længere anvendelse, og Kapitalselskab A vil derfor blive 

betragtet som et pengetankselskab på overdragelsestidspunktet. I stedet for at gennemføre en 

skattefri aktieombytning af Kapitalselskab A, kan der gennemføres en omvendt lodret fusion 

mellem Kapitalselskab A og Kapitalselskab B, hvorved Kapitalselskab A opløses uden likvidation. 

Der vil herefter kunne ske successionsoverdragelse af kapitalandelene i Kapitalselskab B, da 

Kapitalselskab B siden dets stiftelse, og på overdragelsestidspunktet, opfylder pengetankreglen. 

 

Såfremt Kapitalselskab B heller ikke opfylder kravet om gennemsnitsberegning af indtægter og 

aktiver for de seneste tre regnskabsår, vil der alternativt kunne gennemføres en egentlig fusion 

mellem Kapitalselskab A og Kapitalselskab B, hvorved Kapitalselskab A og Kapitalselskab B 

sammensmeltes til et nyt kapitalselskab, der herefter vil kunne successionsoverdrages, da det 

alene vil være den periode, som det nye kapitalselskab har eksisteret i, der vil blive lagt til grund 

ved pengetankopgørelsen. Bestemmelserne om skattefri fusion vil ikke blive behandlet nærmere i 

dette speciale. 

 

4.3 Delkonklusion 

Såfremt det efter lovændringen må konstateres, at et kapitalselskab ikke længere kan overdrages 

med skattemæssig succession efter ABL § 34, er der en række løsninger der kan overvejes. 

 

For det første kan der gennemføres en skattefri ophørsspaltning af det pågældende 

kapitalselskab efter reglerne i FUL, således at der alligevel kan foretages en 

successionsoverdragelse af en del af kapitalselskabets aktiver. Dette forudsætter naturligvis, at 

det pågældende kapitalselskab har driftsaktiver, der kan succederes i, og det ikke er et "rent" 

pengetankselskab. 

 

En anden mulighed er at tilpasse kapitalselskabets indtægter og aktiver forinden kapitalandelene 

påtænkes successionsoverdraget, således at kapitalselskabet ikke længere betragtes som et 

pengetankselskab.  

 

Det kan fx ske ved udlodning af pengetankaktiver til kapitalselskabets ejer, eller ved at indfri gæld 

for at nedbringe kapitalselskabets likvide beholdning. Et kapitalselskab vil endvidere kunne 

opbygge tilgodehavender fra eventuelle varesalg, da tilgodehavender betragtes som driftsaktiver, 
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ved at give kunderne længere kredittid eller afskaffe eventuelle krav om forudbetaling fra kunder 

eller bankdeposita fra eventuelle lejere og i stedet risikoafdække sig ved hjælp af bankgarantier 

 

Driver kapitalselskabet sin virksomhed fra en lejet ejendom er det en mulighed, at øge 

kapitalselskabets driftsaktiver ved at køb af den pågældende ejendom. Købet af ejendommen kan 

enten ske for lånte midler, eller ved anvendelse af kapitalselskabets likvide midler. 

 

For kapitalselskaber, der aflægger årsrapport efter regnskabsklasse B, er det ikke et krav at 

indregne finansielle leasingaktiver i balancen. Har et kapitalselskab derfor finansielle 

leasingaktiver, der ikke tidligere har været indregnet i balancen, vil kapitalselskabet, ved at 

indregne dets finansielle leasingaktiver, kunne øge driftsaktiverne i forsøget på at opfylde 

pengetankreglen.  

 

Ifølge ÅRL § 33. stk. 1 kan kapitalselskaber også undlade at indregne internt oparbejdede 

immaterielle rettigheder såsom patenter, koncessioner, varemærker og lignende rettigheder i 

årsrapporten. Er der således tale om et kapitalselskab, der skaber væsentlige immaterielle aktiver 

såsom varemærker, patenter, knowhow og lignende, og som tidligere har undladt at indregne de 

pågældende immaterielle aktiver, vil kapitalselskabet også her kunne øge sine driftsaktiver ved at 

vælge at indregne dets internt oparbejde immaterielle aktiver.  

 

Et kapitalselskab kan også påvirke pengetankopgørelsen ved at foretage nye investeringer i 

driftsaktiver enten i form af nye anlægsaktiver, eller ved køb af en helt ny aktivitet, forudsat at 

sådanne investeringer ikke påvirker kapitalselskabets eksisterende drift negativt. Som ovenfor 

nævnt kan sådanne investeringer i driftsaktivitet enten egen- eller fremmedfinansieres. Sker 

investeringen i den ny driftsaktivitet som et køb af kapitalandele, skal købet omfatte mindst 25% af 

kapitalandelene i det tilkøbte kapitalselskab, idet det tilkøbte kapitalselskabs aktiver og passiver 

ellers ikke vil blive medregnet i pengetankopgørelsen.  

 

Uagtet at overgangsreglen giver kapitalselskaber mulighed for at tilpasse sig den nye 

pengetankregel, uden at skulle vente i tre år på, at pengetankreglen, qua kravet om 

gennemsnitsberegning af indtægter og aktiver for de seneste tre regnskabsår, er opfyldt, vil der 

forekomme situationer, hvor kapitalselskaber enten ikke kan nå at tilpasse sig den nye 

pengetankregel inden overgangsreglen udløber den 31. december 2014, eller hvor selve 

generationsskiftet af kapitalselskabet ikke kan gennemføres inden denne dato.   

 

Dette betyder, at der ved vurderingen af om kapitalselskabet er et pengetankselskab eller ej, dels 

skal foretages en gennemsnitsberegning af kapitalselskabets indtægter og aktiver for de seneste 

tre regnskabsår, dels skal foretages en opgørelse af kapitalselskabets aktiver på 

overdragelsestidspunktet.  
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Kan et kapitalselskab, der ønskes generationsskiftet, alene opfylde pengetankreglen på 

overdragelsestidspunktet, men ikke som en gennemsnitsberegning over de seneste tre 

regnskabsår, kan der foretages en aktieombytning, hvorefter kapitalandele i det pågældende 

kapitalselskab ombyttes med kapitalandele i et nystiftet kapitalselskab. Kapitalandelene i det 

nystiftede kapitalselskab (holdingselskabet) kan herefter overdrages med skattemæssig 

succession, da det alene vil være den periode, som holdingselskabet har eksisteret i, der vil blive 

lagt til grund ved pengetankopgørelsen.  

 

En alternativ måde at imødegå kravet om gennemsnitsberegning af indtægter og aktiver for de 

seneste tre regnskabsår er ved, at fusionere det pågældende kapitalselskab med et nytilkøbt 

datterselskab, enten som en egentlig eller en ugentlig fusion, afhængig af om det nytilkøbte 

kapitalselskab opfylder kravet om gennemsnitsberegning af indtægter og aktiver for de seneste 

tre regnskabsår. 
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5 Den nye pengetankregel – hvorfor? 

 

Reglerne om overdragelse af kapitalandele med skattemæssig succession i levende live har en 

lang historie og stammer tilbage fra 1988, hvor der med indsættelsen af den dagældende ABL § 

11 blev åbnet op for, at der kan ske successionsoverdragelse af kapitalandele i levende live til 

nære familiemedlemmer
91

. 

 

Formålet med nærværende kapitel er dels at redegøre for historikken bag muligheden for 

successionsoverdragelse af kapitalandele til nære familiemedlemmer, herunder den seneste 

lovændring i 2011
92

, dels at anføre argumenter for og imod den seneste lovændring, hvorved 

pengetankgrænsen blev nedsat fra 75% til 50%. 

  

5.1 Formål med lovændringen 

I 1983 nedsatte den daværende regering
93

 et sagkyndigt udvalg, hvis kommissorium bl.a. var at 

afdække de eksisterende skatte- og afgiftsmæssige reglers betydning for generationsskifter og 

belyse mulighederne for at ændre disse regler med henblik på ønskelige lettelser af 

generationsskifter inden for erhvervslivet. 

 

Udvalgets arbejde udmøntede sig i betænkning nr. 1111 af 21. maj 1987. For så vidt angår 

generationsskifte af kapitalandele kom udvalget frem til, at den eksisterende avancebeskatning 

hos overdrageren var så byrdefuld, at et i øvrigt ønskeligt generationsskifte eventuelt ville blive 

udskudt til ejerens død, hvor den næste generation måske fandt det vanskeligt at overtage hele 

kapitalselskabet på en gang, eller helt ville blive opgivet som følge af skattebelastningen.  

 

Udvalget indstillede derfor, at der blev indført samme successionsregler for generationsskifte i 

levende live som allerede gjaldt ved død, således at generationsskifter, der ud fra andre - ikke 

skattemæssige betragtninger - mest hensigtsmæssigt kunne gennemføres i levende live, ikke blev 

udskudt til kapitalejerens død med det ene formål at undgå likviditetsbelastningen som følge af 

avancebeskatningen af overdrageren. 

 

Umiddelbart efter betænkningens afgivelse blev der ved lov nr. 763 af 14. december 1988 indført 

mulighed for at overdrage kapitalandele med skattemæssig succession i levende live til nære 

familiemedlemmer med virkning for aftaler indgået den 1. januar 1989 eller senere
94

. 

Bestemmelsen fandtes dengang i ABL § 11, og der var ikke til bestemmelsen om 
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 Lov nr. 763 14. december 1988. 
92

 Lov nr. 1380 28. december 2011. 
93

 Regeringen i 1983 bestod af Det Konservative Folkeparti, Venstre, Centrum-Demokraterne og Kristeligt Folkeparti 
94

 Ved samme lov blev KSL § 33 C indsat, hvorefter det ligeledes med virkning for aftaler indgået den 1. januar 1989 eller 
senere blev muligt for børn, børnebørn, søskende, søskendes børn og søskendes børnebørn at succedere i 
overdragerens skattemæssige stilling ved overdragelse af en virksomhed i levende live. KSL § 33 C vil ikke blive 
behandlet nærmere i dette speciale. 
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successionsadgang knyttet særlige betingelser til den form for virksomhed, som 

kapitalselskaberne drev. 

 

I 2000 blev der ved lov nr. 1285 af 20. december 2000 indsat en betingelse i ABL § 11 om, at der 

alene kunne succederes i kapitalandele i kapitalselskaber, såfremt deres virksomhed ikke i 

overvejende grad bestod af udlejning af fast ejendom eller besiddelse af kontanter, værdipapirer 

el.lign. såkaldt passiv pengeanbringelse. For at objektivisere bestemmelsen, blev der indsat en 

procentgrænse for, hvornår et kapitalselskabs virksomhed i overvejende grad ansås for at bestå i 

udlejning af fast ejendom eller passiv pengeanbringelse. Procentgrænsen fastsattes dengang til 

25%, således at kapitalselskaber, hvis indtægter og aktiver for mindst 25% vedkommende 

stammede fra udlejning af fast ejendom eller passiv pengeanbringelse ikke kunne overdrages 

med skattemæssig succession. 

 

Baggrunden for lovændringen var regeringens
95

 ønske om at afskære muligheden for at 

succedere i levende live i kapitalandele i pengetankselskaber, dvs. kapitalselskaber hvis 

væsentligste aktivitet var udlejning af fast ejendom og/eller passiv pengeanbringelse, idet 

successionsreglerne var tiltænkt reelle erhvervsvirksomheder, som en likviditetsslettende 

generationsskifteregel. Det var således regeringens opfattelse, at hvis der ikke var tale om reel 

erhvervsvirksomhed, så burde succession ikke være muligt
96

. Endelig var det, endnu engang, 

regeringens ønske, at reglerne om successionsoverdragelse i levende live og ved udlodninger fra 

et dødsbo i videst muligt omfang var de samme, således at det ikke var afgørende, om 

generationsskiftet skete ved død eller i levende live. Da det allerede efter dødsboskatteloven var 

et krav for succession, at kapitalselskabets virksomhed ikke i overvejende grad bestod i udlejning 

af fast ejendom og/eller passiv pengeanbringelse, skulle denne betingelse også gælde for 

successionsoverdragelse i levende live. 

 

Man kan undre sig over, at der skulle gå så mange år og foretages så mange lovændringer, 

førend de to regelsæt, dvs. om successionsoverdragelse i levende live og ved død, tilnærmede 

sig hinanden. 

 

Ved lov nr. 394 af 6. juni 2002 blev pengetankgrænsen hævet fra 25% til 50% som led i 

regeringens
97

 konkurrenceevnepakke i 2002. Formålet med lovændringen var den daværende 

regerings ønske om at lempe de skattemæssige hindringer for et generationsskifte, ved at udvide 

den kreds af virksomheder som der kunne succederes i, til gavn for fortsat vækst og 

beskæftigelse i dansk erhvervsliv. 

 

Regeringen fandt det trods alt vigtigt, at gunstige skatteregler, som tilfældet er for succession, 

forbeholdtes reelle erhvervsvirksomheder, hvorfor der fortsat ikke skulle kunne ske succession i 
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 Regeringen i 2000 bestod af Socialdemokratiet og Det Radikale Venstre. 
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 Bemærkninger til LFF nr. 36 af 4. oktober 2000. 
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 Regeringen i 2002 bestod af Venstre og Det Konservative Folkeparti. 
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kapitalselskaber, der slet ikke havde nogen erhvervsaktivitet, eller hvis erhvervsaktivitet var af 

underordnet betydning. Samtidig var det regeringens holdning, at velkonsoliderede virksomheder 

ofte vil have en vis beholdning af finansielle aktiver, og at det også vil være fornuftigt for et 

kapitalselskab at øge sin konsolidering. Regeringen anså det derfor for uhensigtsmæssigt, at de 

eksisterende successionsregler vanskeliggjorde videreførelsen af en ellers veldrevet og 

velkonsolideret virksomhed på grund af den lave pengetankgrænse på 25%, idet visse 

kapitalselskaber ville blive anset for ikke at drive reel erhvervsvirksomhed med den konsekvens, 

at de ikke vil kunne generationsskiftes med succession
98

.  

 

Regeringens bevæggrund for at foretage lovændringen var også påvirket af, at flere 

erhvervsorganisationer, under behandlingen af lovforslaget i 2000, havde kritiseret 

pengetankgrænsen på 25% for at være for restriktiv. Erhvervsorganisationernes kritik gik bl.a. på, 

at reglerne tilskyndede velkonsoliderede virksomheder til at opføre sig uansvarligt, fordi de måske 

ville foretage uhensigtsmæssige investeringer for at komme under grænsen. Regeringen hævede 

derfor procentgrænsen fra 25% til 50%, så det ville blive muligt at succedere i kapitalandele i 

kapitalselskaber med en større beholdning af finansielle indtægter og aktiver end tidligere. 

 

Ved lov nr. 1580 af 20. december 2006 blev procentgrænsen igen hævet - denne gang fra 50% til 

75%. Baggrunden var, at de daværende regeringspartier (Venstre og Det Konservative Folkeparti) 

og Dansk Folkeparti, som et led i Finanslovsaftalen for 2007, ønskede at hæve 

pengetankgrænsen for at forbedre mulighederne for generationsskifte i danske familieejede 

virksomheder i stedet for at risikere, at de blev overtaget af kapitalfonde.  

 

Regeringspartierne og Dansk Folkeparti påpegede, at på trods af forhøjelsen af grænsen i 2002 

fra 25% til 50%, så ville pengetankgrænsen stadig risikere at ramme virksomheder med reel 

erhvervsaktivitet, herunder virksomheder der ønskede at have en høj likviditetsgrad til brug for fx 

opkøb, større investeringer eller til dækning af driftsomkostninger mv. Efter regeringspartierne og 

Dansk Folkepartis opfattelse ville en forhøjelse af pengetankgrænsen bevirke, at velkonsoliderede 

familieejede erhvervsvirksomheder bedre kunne begå sig i konkurrencen med fx kapitalfonde, og 

en høj likviditetsgrad burde derfor ikke afskære kapitalselskaber fra at undergå et 

hensigtsmæssigt generationsskifte
99

. Formålet med at øge pengetankgrænsen var derfor at 

mindske likviditetsbelastningen for kapitalselskaber, når kapitalselskaber overdrages til nære 

slægtninge eller ledende medarbejdere  

 

Som tidligere nævnt blev pengetankgrænsen i ABL § 34, stk. 6 senest ændret ved lov nr. 1380 af 

28. december 2011, hvorved procentgrænsen, for hvornår et kapitalselskab anses for at være et 

pengetankselskab, blev nedsat fra 75% til 50% med virkning for overdragelser, der finder sted den 

1. januar 2012 eller senere.  
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 Bemærkninger til LFF nr. 194 af 5. april 2002. 
99

 Bemærkninger til LFF nr. 83 af 15. november 2006. 
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Oprindeligt var det den nuværende regering
100

 og Enhedslistens ønske, at pengetankgrænsen 

blev nedsat fra 75% til 25%, hvilket dog medførte så stor kritik fra andre partier og store dele af 

erhvervslivet, at lovforslaget blev ændret til en nedsættelse på kun 50%
101

. Regeringen imødekom 

desuden kritikken ved at stille forslag om en overgangsregel, hvorefter kapitalselskaber, indtil 

udgangen af 2014, kan vælge om pengetankindtægter alene opgøres ud fra det seneste 

regnskabsår, og om kapitalselskabets pengetankaktiver skal opgøres på overdragelsestidspunktet 

eller opgøres ved udgangen af det seneste regnskabsår i forbindelse med pengetankopgørelsen 

se afsnit 3.2. 

 

Nedsættelsen af pengetankgrænsen fra 75% til 50% skete i forbindelse med Finanslovsaftalen for 

2012, og formålet med nedsættelsen var regeringens og Enhedslistens ønske om, at få passive 

kapitalanbringelser kanaliseret over i erhvervsmæssige investeringer, som kan bidrage til vækst, 

arbejdspladser og velfærd. Ifølge regeringen og Enhedslisten udhulede den tidligere regering i 

2006 pengetankreglen ved at hæve procentgrænsen, for hvornår et kapitalselskab ases for en 

pengetank, fra 50% til 75%. Ved igen at nedsætte pengetankgrænsen til 50% var det regeringens 

og Enhedslistens opfattelse, at regelsættet i højere grad ville afspejle det oprindelige formål, som 

var, at der ikke skulle kunne ske succession ved overdragelse af kapitalandele i kapitalselskaber, 

hvis virksomhed reelt har karakter af passiv pengeanbringelse.  

 

5.2 Argumenter for og imod nedsættelse af pengetankgrænsen 

Som det fremgår af ovenstående, har procentgrænsen for, hvornår et kapitalselskab anses for et 

pengetankselskab undergået mange ændringer gennem årene, og forhøjelser henholdsvis 

nedsættelser af pengetankgrænsen kan spores tilbage til de politiske partier, der var ved magten 

på de tidspunkter, hvor pengetankgrænsen er blevet ændret. 

 

Udover selve pengetankgrænsens størrelse kan der også stilles spørgsmålstegn ved muligheden 

for overhovedet at have successionsregler for generationsskifter, da det er en skattebesparende 

skatteregel, der alene kommer visse samfundsborgere til gavn. 

 

Det er svært at finde nogle aktører i det danske erhvervsliv, som er tilhængere af lovændringen. 

De der direkte rammes af den nye pengetankgrænse er naturligvis generelt modstandere af 

pengetankreglen, da den på ingen måde tilfører dem nogen form for værdi, og de erhvervsaktører 

der ikke er påvirket af lovændringen, som fx børsnoterede selskaber og kapitalfonde, føler 

tilsyneladende ikke trang til at give udtryk for deres holdning til lovændringen.   
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 Den nuværende regering består af Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti. 
101

 Regeringen blev endvidere kritiseret for den meget korte høringsfrist, der udløb blot tre dage efter lovforslagets 
fremsættelse. Således anfører bl.a. CEPOS, at den korte høringsfrist underminerer retssikkerheden, da lovforslaget 
forventes at have vidtrækkende og komplicerede konsekvenser, jf. bilag 5 til L 30 af 21. november 2011, analysenotat fra 
CEPOS " Skærpet beskatning ved generationsskifte". 
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Det er heller ikke overraskende, at lovændringen blev vedtaget af en regering (og Enhedslisten), 

der generelt er modstandere af den liberale tankegang. Ud fra deres opfattelse er 

successionsreglerne tiltænkt reelle erhvervsvirksomheder som en likviditetsslettende 

generationsskifteregel
102

. Hvis der ikke er tale om en reel erhvervsvirksomhed, bør succession 

efter regeringens opfattelse derfor ikke være mulig.  

 

Som det fremgår af skatteministerens bemærkninger til lovforslaget i forbindelse med den seneste 

lovændring af 28. december 2011, så har lovændringen til formål at presse kapitalselskaber der er 

i besiddelse af mange likvide midler, til at investere disse til gavn for den økonomiske vækst, 

således at der skabes flere arbejdspladser til gavn for velfærdssamfundet
103

. For hvorfor skal det 

være muligt for kapitalselskaber med store kapitalreserver, at undergå et generationsskifte, uden 

at det udløser beskatning, hvis ikke det tjener andre end overdragelsens parter økonomisk?  

 

Skal man argumentere for en nedsættelse af pengetankgrænsen, er det nærliggende samtidig at 

argumentere imod successionsreglerne i al almindelighed. Som udgangspunkt opfattes 

succession som en regel, der skal smidiggøre generationsskifter, fordi successionsmuligheden 

skaber bedre forudsætninger for at finansiere overtagelsen af familievirksomheden på grund af 

skatteudskydelsen. Betragtes successionsmuligheder udelukkende som en skattebesparende 

regel, og ikke som en regel der skal sikre selve videreførelsen af eksisterende kapitalselskaber, 

opstår spørgsmålet, om det overhovedet skal være muligt at generationsskifte familieejede 

kapitalselskaber med succession. 

 

Som det også fremgår af betænkning nr. 1374, er det set ud fra grundlæggende økonomisk teori 

markedskræfterne der er de bedste til at bestemme, om et kapitalselskab er rentabelt nok til at 

overleve, og det burde derfor ikke være nødvendigt at foretage politiske indgreb, der skal hjælpe 

familieejede kapitalselskaber til at overleve ved hjælp af successionsmuligheden
104

. Der kan 

således argumenteres for, at et økonomisk "sundt" kapitalselskab burde være i stand til at 

undergå en skattepligtig overdragelse, hvorfor successionsreglernes hovedformål, om at være en 

likviditetsslettende regel, der smidiggør generationsskifter, savner markedsøkonomisk rationale. 

 

Hvis et kapitalselskab, der efter lovændringen vil blive betragtet som et pengetankselskab, ikke 

kan imødegå eller tilpasse sig den nye pengetankgrænse, som anført i kapitel 4, vil 

kapitalandelene i kapitalselskabet ikke kunne overdrages med skattemæssig succession. Kan 

generationsskiftet ikke gennemføres skattepligtigt, og lykkes det ikke at finde en ekstern køber til 

kapitalselskabet, vil kapitalselskabet stå overfor en likvidation, der vil medføre tab af 

arbejdspladser, hvilket vil være et samfundsmæssigt problem. Omvendt kan der argumenteres 

for, at hvis hverken et familiemedlem eller en ekstern køber vil overtage kapitalselskabet på 
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markedsvilkår, så kan det være et tegn på, at kapitalselskabet ikke er attraktivt nok at drive videre, 

hvorfor det så måske heller ikke er værd at ofre offentlige ressourcer på i form af 

successionsadgang. 

 

At et kapitalselskab ikke kan overdrages på markedsvilkår kan enten være et udtryk for, at tiden 

er løbet fra det pågældende kapitalselskab, eller at den branche kapitalselskabet befinder sig i er i 

tilbagegang, og der derfor i forvejen er mange virksomhedslukninger. Det ses fx særligt i 

landbrugserhvervene, ligesom der bliver færre og færre produktionsvirksomheder, mens 

beskæftigelsen stiger indenfor serviceerhvervene. 

 

Muligheden for successionsoverdragelse og en høj pengetankgrænse tilskynder naturligvis til, at 

et kapitalselskab generationsskiftes til nære familiemedlemmer (eller medarbejdere), frem for at 

det overdrages til en uafhængig tredjepart.  Det kan umiddelbart synes rimeligt, at arvinger (eller 

nære medarbejdere) skal have mulighed for at føre en familieejet virksomhed videre. Det er dog 

ikke nødvendigvis dem, der er de bedst egnede til at videreføre virksomheden. Med det in mente 

kan der ligefrem argumenteres for, at muligheden for successionsoverdragelse til nære 

familiemedlemmer (eller medarbejdere) tilskynder, at virksomheden føres videre af personer, der 

ikke nødvendig vis er de bedst egnede, og at dette vil være et tab for samfundet.  

 

Herudover kan det anføres, at det ikke er rimeligt, at skattesystemet, i form af 

successionsreglerne, tilgodeser familiemedlemmer (og nære medarbejdere) på bekostning af 

andre potentielle købere, der muligvis også vil være bedre egnede til at videreføre virksomheden. 

Ud fra denne betragtning kan der argumenters for, at successionsmuligheden burde gælde alle 

købere, og ikke kun familiekredsen og nære medarbejdere, og herefter er det mest oplagt helt at 

afskaffe successionsmuligheden. 

 

Successionsmuligheden medfører, som tidligere nævnt, at erhververen indtræder i overdragerens 

skattemæssige stilling, hvorved eventuelle avanceskatter udskydes til det senere tidspunkt, hvor 

erhververen selv afstår kapitalandelene, medmindre erhververen selv benytter muligheden for at 

videreoverdrage kapitalandelene med skattemæssig succession. Denne mulighed for at udskyde 

beskatningen har andre skatteydere ikke, herunder almindelige lønmodtagere som løbende 

beskattes af indtægterne fra deres arbejdsindsats
105

.  

 

Successionsmuligheden er derfor en afvigelse fra princippet om samtidighed i beskatningen, da 

den beskatning, der normalt burde finde sted ved et salg af kapitalandelene i et kapitalselskab, 

udskydes til et ubestemt tidspunkt
106

. Der er i realiteten mulighed for at udskyde 

avancebeskatningen adskillelige gange ved at foretage succession på succession af et familieejet 

kapitalselskab, med risiko for at den latente skat ikke vil kunne inddrages hos erhververen, 
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ligesom værdien af den latente skat vil blive mindre værd for samfundet, jo længere tid der går, 

før den latente skat udløses.  

 

Som tidligere nævnt blev pengetankreglen oprindeligt indsat for at forhindre, at kapitalselskaber, 

hvis virksomhed i overvejende grad består af udlejning af fast ejendom og/eller passive 

pengeanbringelser, skal kunne overdrages med skattemæssig succession. I den forbindelse er 

det oplagt at diskutere, hvor pengetankgrænsen skal sættes, så den på den ene side rammer 

"rene" pengetankselskaber og på den anden side ikke rammer kapitalselskaber, der blot er 

velkonsoliderede og har opbygget et vist kapitalberedskab af hensyn til at sikre driften og 

fremtidige investeringer. 

 

Skal man argumentere imod en nedsættelse af pengetankgrænsen, kan det anføres, at de 

kapitalselskaber, der som følge af lovændringen i 2011 nu betragtes som pengetankselskaber, vil 

være tvunget til at foretage tiltag, som kan have uhensigtsmæssige forretningsmæssige 

konsekvenser såfremt disse kapitalselskaber ønskes overdraget med skattemæssig succession.  

 

Lovændringen kan først og fremmest få den uheldige konsekvens, at kapitalselskaber tilskyndes 

til at skille sig af med likviditet, enten ved udlodninger til kapitalejeren eller ved indfrielse af gæld, 

med det ene formål at undgå at blive betragtet som et pengetankselskab. Betingelsen om at 

indtægter og aktiver skal opgøres som et gennemsnit over de seneste tre regnskabsår, der dog 

indtil udgangen af 2014 er modificeret ved overgangsreglen, betyder, at nedsættelsen af 

likviditeten vil skulle foretages over flere år for at gøre kapitalselskabet klart til et 

generationsskifte. Der er derfor risiko for, at kapitalselskabets likvider vil blive udloddet til 

kapitalejerne eller blive brugt til at indfri lån, i modsætning til senere at have været blevet brugt til 

erhvervsmæssige investeringer til gavn for samfundet og antallet af arbejdspladser. 

 

I den forbindelse skal det nævnes, at indfrielse af gæld, med det ene formål at undgå at blive 

betragtet som et pengetankselskab, kan have en negativ indvirkning på kapitalselskabernes 

vægtede gennemsnitlige omkostninger (WACC) med den konsekvens, at de pågældende 

kapitalselskabers konkurrenceevne forringes.   

 

Nedsættelsen af pengetankgrænsen kan også bevirke at kapitalselskaberne, i stedet for at skille 

sig af med likviditet ved udlodning eller gældsindfrielse, bliver tvunget til at tænke mere kortsigtet, 

og således fx vælger at investere deres likvide midler før planlagt. Lovændringen kan således føre 

til, at der foretages investeringer, der i stedet for at være baseret på sunde forretningsmæssige 

overvejelser og forventninger til afkast, alene foretages fordi kapitalselskaberne føler sig pressede 

til at investere sig ud af pengetankreglen. 

 

Hvis kapitalselskaberne vælger at skaffe sig af med likviditet for at komme under den nye 

pengetankgrænse, kan de senere komme i økonomiske vanskeligheder og have svært ved at 
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finansiere driften, hvis de bliver ramt af dårlige tider med lav omsætning. Dette gør sig særligt 

gældende for produktionstunge virksomheder, der er afhængige af en vis likviditet for at kunne 

investere i innovation og opretholde driften.  

 

Drænes et kapitalselskab for likviditet for at imødegå den nye pengetankregel, vil kapitalselskabet 

være afhængig af at kunne fremmedfinansiere fremtidige investeringer. I tider med økonomisk 

recession vil det generelt være mere vanskeligt at fremskaffe fremmedfinansiering, særligt hvis 

kapitalselskabet ikke er velkonsolideret.  

 

Den nye pengetankregel vil først og fremmest ramme kapitalselskaber, der grundet den branche 

de opererer i ikke har mange driftsaktiver, og hvor selv mindre likvide beholdninger derfor vil 

udgøre en relativ stor andel af kapitalselskabets samlede aktiver, fx servicevirksomheder eller 

udbydere af kurser og kongresser.  

 

I 2006 blev pengetankgrænsen hævet fra 50% til 75% med det argument, at det skulle styrke 

familieejede kapitalselskabers konkurrenceevne overfor kapitalfonde
107

. Ved at øge muligheden 

for at successionsoverdrage familieejede kapitalselskaber, vil risikoen for, at de pågældende 

kapitalselskaber bliver solgt til (udenlandske) kapitalfonde blive reduceret. Hvorvidt det i sig selv 

er et rationelt argument for at hæve pengetankgrænsen, er dog ikke ganske klart, hvis man 

lægger til grund, at kapitalfonde, i visse tilfælde, vil kunne drive virksomheden bedre end nære 

familiemedlemmer (eller medarbejdere). Overdrages kapitalselskabet til en (udenlandsk) 

kapitalfond, vil der dog være risiko for, at virksomhedens produktion, af efficiensmæssige hensyn, 

flyttes til udlandet, hvor der fx kan opnås lavere produktionsomkostninger, med tab af 

arbejdspladser til følge.  

 

Nedsættelsen af pengetankgrænsen kan bevirke, at et forestående generationsskifte udsættes, 

eller helt opgives, fordi det pågældende kapitalselskab nu overskrider grænsen for finansielle 

indtægter og aktiver. 

 

Opgives generationsskiftet må virksomhedsejeren enten finde en ekstern køber til virksomheden 

eller lukke virksomheden. At finde en ekstern køber til virksomheden vil ofte være en uoverskuelig 

proces for ikke-professionelle virksomhedsejere, som i stedet måske blot ville vælge at lukke 

virksomheden og likvidere kapitalselskabet, hvilket vil skade økonomien, beskæftigelsen og 

iværksætterkulturen.  

 

At generationsskiftet opgives vil også kunne mindske incitamentet til at drive virksomhed hos det 

familiemedlem, der skulle videreføre virksomheden. Dette skyldes, at det ofte vil være mere 

håndgribeligt at overtage en allerede etableret virksomhed, frem for at skulle starte en helt ny op 

fra bunden. I en allerede eksisterende virksomheder findes der en masse ressourcer, som det kan 
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tage mange år at opbygge, ligesom der ofte vil skulle bruges mange kræfter på at gøre en 

nystiftet virksomhed rentabel. Det er derfor en væsentlig fordel at kunne overtage en allerede 

etableret virksomhed, hvor forudsætningerne for at opnå succes er større, fordi der allerede findes 

et fundament at bygge videre på. Dette bekræftes af Generationsskifteudvalget i betænkning nr. 

1374, idet de fremsætter det synspunkt, at nedsættelsen af pengetankgrænsen vil kunne gøre det 

mindre attraktivt at etablere sig som selvstændig, hvilket vil svække iværksætterkulturen
108

. 

 

Bevirker nedsættelsen af pengetankreglen, at generationsskiftet udsættes vil dette kunne påvirke 

driften af virksomheden negativt, dels fordi der ikke komme nye kræfter til i den familieejede 

virksomhed på et tidligt tidspunkt, dels fordi den yngre generation ikke får mulighed for at sætte sit 

eget præg på virksomhed, mens den ældre generation stadig er aktiv og kan bidrage med sin 

erfaring.  

 

5.3 Delkonklusion 

Succession i dansk skatteret er ikke noget nyt fænomen
109

, og det vil være nærliggende at kæde 

flere successionsregler sammen med det stigende skattetryk, der er i samfundet. Grundidéen bag 

successionsreglerne er, at den skat der påhviler aktivet ved overdragelsen udskydes til et senere 

tidspunkt, mod at erhververen af aktivet overtager den latente skatteforpligtelse, der påhviler 

aktivet ved overdragelsen.  

 

Muligheden for overdragelse af kapitalandele med skattemæssig succession i levende live til 

nære familiemedlemmer har eksisteret siden 1988, og et stigende skattetryk i samfundet vil efter 

al sandsynlighed samtidig medføre, at behovet for at udskyde skattebetalingen bliver tilsvarende 

større. 

 

Der er fra politisk hold enighed om, at muligheden for at overdrage familieejede kapitalselskaber 

med skattemæssig succession smidiggør generationsskifter, hvilket er samfundsmæssigt 

ønskeligt. Der er fra politisk hold også enighed om, at det ikke skal være muligt at overdrage 

kapitalandele i "rene" pengetankselskaber med skattemæssig succession. Uenigheden opstår, 

når der skal fastsættes en grænse for, hvornår et kapitalselskab er et pengetankselskab, hvilket 

også fremgår af de mange ændringer, der gennem tiden har været af pengetankgrænsen. 

 

Det er ingen overraskelse, at de liberale folketingspartier ønsker pengetankgrænsen så høj som 

muligt, mens de socialistiske folketingspartier generelt foretrækker, at pengetankgrænsen sættes 

så lavt som muligt. Det bør imidlertid ikke være politiske overbevisninger, der afgør hvordan 

pengetankgrænsen fastsættes, og helt generelt bør pengetankgrænsen ikke ændres med den 

hidtidige sete frekvens, da dette besværliggør kapitalselskabernes mulighed for at indrette sig.    
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Mod en generel successionsadgang taler, at markedskræfterne er de bedste til at bestemme, om 

et kapitalselskab er rentabelt nok til at overleve, hvorfor det ikke burde være nødvendigt at 

foretage politiske indgreb, der hjælper familieejede kapitalselskaber til at overleve i form af 

successionsadgangen. Samtidig tilskynder successionsmuligheden generationsskifte af 

kapitalselskaber, og dermed stilles en ekstern køber, der måske ville kunne drive virksomheden 

mere efficient, dårligere. Herudover medfører successionsadgangen risiko for, at den latente skat 

aldrig vil kunne inddrages hos erhververen, ligesom værdien af den latente skat vil blive mindre 

værd for samfundet, jo længere tid der går, før den latente skat udløses. 

 

For en generel successionsadgang taler, at flere familieejede virksomheder ikke ville kunne blive 

ført videre, såfremt der ikke var successionsadgang for nære familiemedlemmer, hvilket vil skade 

økonomien, beskæftigelsen og iværksætterkulturen. 

  

Argumenterne for en nedsættelse af pengetankgrænsen er få og har været kritiseret fra flere 

sider. Argumenterne begrænser sig således til, at det alene skal være muligt at succedere i 

driftsaktive kapitalselskaber, og at en nedsættelse af pengetankgrænsen vil tilskynde 

kapitalselskaber, der er i besiddelse af mange likvide midler, til at investere disse til gavn for den 

økonomiske vækst, således at der skabes flere arbejdspladser til gavn for velfærdssamfundet 

 

Argumenterne imod en nedsættelse af pengetankgrænsen er, at kapitalselskaber tilskyndes til at 

mindske deres likvide beholdninger, enten ved udlodninger, indfrielse af gæld eller ved at foretage 

investeringer, der måske ikke er forretningsmæssigt velbegrundet. Drænes kapitalselskaber for 

likviditet for at imødegå den nye pengetankregel, vil kapitalselskaberne have sværere ved at klare 

sig i krisetider, ligesom de vil være afhængige af at kunne fremmedfinansiere fremtidige 

investeringer. Endelig vil en nedsættelse af pengetankgrænsen kunne bevirke at 

generationsskifter udskydes eller helt opgives.  

 

Hensigten med en objektiv procentgrænse for hvornår et kapitalselskab betragtes som et 

pengetankselskab, der udelukker successionsoverdragelse er, at skabe forudsigelighed og 

retssikkerhed for generationsskiftets parter. Problemet er imidlertid, at det er vanskeligt (hvis ikke 

umuligt) at fastsætte en generel procentgrænse for, hvornår et kapitalselskab reelt er et 

pengetankselskab, og hvornår et kapitalselskab blot er velkonsolideret, og har opbygget et vist 

kapitalberedskab af hensyn til at sikre driften og fremtidige investeringer. Dette skyldes, at den 

optimale konsolidering af et kapitalselskab afhænger af, hvilken type virksomhed kapitalselskabet 

driver. 

 

Det kan derfor anføres, at der i tillæg til den objektive pengetankgrænse, som i øvrigt ikke bør 

ændres for forgodtbefindende og afhængig af den siddende regering, bør indføres en 

dispensationsadgang, således at der i bedømmelsen af, om et kapitalselskab skal betragtes som 
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et pengetankselskab eller ej, kan tages højde for konkrete forhold, herunder den virksomhed som 

kapitalselskabet driver, og dermed dens reelle konsolideringsbehov
110

.  
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6 Hovedkonklusion 

 

Siden den 1. januar 1989 har det i dansk skatteret været muligt at overdrage kapitalandele med 

skattemæssig succession i levende live til nære familiemedlemmer. Bestemmelsen findes i dag i 

ABL § 34. 

 

Det er en betingelse for at anvende reglerne om succession i ABL § 34, at overdragelsen sker til 

overdragerens børn, børnebørn, søskende, søskendes børn, søskendes børnebørn eller en 

samlever. Adoptivforhold og stedbarnsforhold sidestilles med naturligt slægtskabsforhold.  

 

Det er ydermere et krav, at erhververen er skattepligtig til Danmark i medfør af KSL § 1 og ikke i 

henhold til en dobbeltbeskatningsoverenskomst må anses for hjemmehørende i en anden stat, 

idet der herefter kun kan ske overdragelse med skattemæssig succession, hvis kapitalandelene 

efter overdragelsen indgår i en virksomhed, som Danmark i henhold til 

dobbeltbeskatningsoverenskomsten har beskatningsretten til. Såfremt erhververen ikke er 

skattepligtig til Danmark kan der kun overdrages med succession, hvis kapitalandelene efter 

overdragelsen indgår i en virksomhed, der er skattepligt for erhververen efter KSL § 2, stk., 1, nr. 

4 og som ikke i henhold til en dobbeltbeskatningsoverenskomst anses for hjemmehørende i 

udlandet.  

 

Herudover er det en betingelse, at den enkelte overdragelse udgør mindst 1% af 

selskabskapitalen i det pågældende kapitalselskab, at kapitalandelene ikke er udstedt af et 

investeringsselskab, og at kapitalandelene ikke er tabsgivende. 

 

Endelig er det en betingelse, at et kapitalselskabs virksomhed ikke i overvejende grad består af 

udlejning af fast ejendom eller besiddelse af kontanter, værdipapirer el.lign. passiv 

pengeanbringelse. Hvis mindst 50% af et kapitalselskabs indtægter, opgjort som gennemsnittet af 

de tre seneste regnskabsår, stammer fra udlejning af fast ejendom eller besiddelse af kontanter, 

værdipapirer el.lign., eller hvis handelsværdien af et kapitalselskabs udlejningsejendomme, 

kontanter, værdipapirer el.lign., enten på overdragelsestidspunktet eller opgjort som 

gennemsnittet af de seneste tre regnskabsår, udgør mindst 50% af handelsværdien af et 

kapitalselskabets samlede aktiver, kan der således ikke ske successionsoverdragelse af 

kapitalandelene i kapitalselskabet. Afkast og værdien af kapitalandelene i datterselskaber, hvori 

kapitalselskabet direkte eller indirekte ejer mindst 25% af selskabskapitalen, medregnes ikke. 

 

Successionsadgangen bevirker, at overdrageren ikke beskattes af en eventuel fortjeneste ved 

overdragelsen, og at erhververen indtræder i overdragerens skattemæssige stilling. Sker 

overdragelsen af kapitalandelene som en hel eller delvis gaveoverdragelse, vil erhververen skulle 

svare indkomstskat eller gaveafgift af gavens værdi. Både ved beskatningen eller 
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afgiftsberegningen af en eventuel gave tages der dog hensyn til den latente skatteforpligtelse, 

som erhververen overtager fra overdrageren, ved beregning af en passivpost efter KSL § 33 D. 

 

Skattemyndighederne har, dels i vejledningsform, dels i cirkulæreform, fastsat retningslinjer for 

værdiansættelse af visse aktiver, herunder kapitalandele, og passiver, der handles mellem 

interesseforbundne parter.  

 

Retningslinjerne for værdiansættelse af kapitalandele findes i 1982-cirkulæret, TSS-cirkulære 

2000-9 og i Værdiansættelsesvejledningen for 2009. Uanset hvilke af disse retningslinjer der 

anvendes, er udgangspunktet, at kapitalandele skal ansættes til deres handelsværdi. 

 

Beregningsmodellerne i de tre sæt retningslinjer er meget forskellige. Mens fx opgørelsen af den 

indre værdi efter 1982-cirkulæret sker til de skattemæssige værdier, tager TSS-cirkulære 2000-9, 

med undtagelse af fast ejendom, udgangspunkt i de regnskabsmæssige (bogførte) værdier. I 

1982-cirkulæret indregnes forventningerne til fremtiden ved at kapitalisere indtjeningsevnen med 

en fast kapitaliseringsfaktor, mens TSS-cirkulære 2000-9 indregner forventningerne til fremtiden 

ved at værdiansætte virksomhedens goodwill efter retningslinjerne i TSS-cirkulære 2000-10. 

Heroverfor står Værdiansættelsesvejledningen fra 2009, der tager udgangspunkt i mere gængse 

(og moderne) værdiansættelsesmodeller, herunder bl.a. DCF-modellen, og som derfor ofte vil føre 

til den meste korrekte værdiansættelse af kapitalandele. 

 

Værdiansættelse af kapitalandele skal foretages i henhold til 1982-cirkulæret ved overdragelser af 

kapitalandele inden for gaveafgiftskredsen i BAL § 22, idet overdragelsens parter dog kan vælge, 

at værdiansættelsen i stedet skal ske i henhold til TSS-cirkulære 2000-9. Ved værdiansættelse af 

kapitalandele ved overdragelser mellem interesseforbundne parter finder TSS-cirkulære 2000-9 

anvendelse, mens Værdiansættelsesvejledningen fra 2009 finder anvendelse ved overdragelse af 

kapitalandele mellem uafhængige parter, der ikke har modsatrettede interesser. 

 

Ved vurderingen af om et kapitalselskabs virksomhed i overvejende grad består af udlejning af 

fast ejendom eller passiv pengeanbringelse skal der sondres mellem kapitalselskabets indtægter 

og aktiver, der vedrører henholdsvis den aktive del og den passive del af kapitalselskabets 

virksomhed. Omkostninger og passiver indgår ikke i vurderingen. 

 

Indtægter fra den passive del af et kapitalselskabs virksomhed består bl.a. af lejeindtægter fra 

udlejning af fast ejendom til tredjemand, renteindtægter, kursgevinster, herunder 

valutakursgevinster samt afkast fra kapitalandele i datterselskaber, hvori kapitalselskabet ejer 

mindre end 25% af selskabskapitalen. Indtægter fra den passive del af et 

kapitalselskabsvirksomhed omfatter endvidere avancer, men ikke tab, ved afståelse af 

pengetankaktiver som fx udlejningsejendomme og kapitalandele i datterselskaber, såfremt 

kapitalselskabet ejer mindre end 25% af selskabskapitalen. Indtægter i form af afkast fra 
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kapitalandele i datterselskaber, hvori kapitalselskabet ejer mindst 25% af selskabskapitalen, skal 

ikke medregnes i opgørelsen af et kapitalselskabs indtægter, hverken i de samlede indtægter eller 

pengetankindtægterne. Til gengæld skal den andel af datterselskabets indtægter, som svarer til 

ejerandelen, medregnes i opgørelsen af et kapitalselskabs indtægter. 

 

Et kapitalselskabs aktiver opgøres til handelsværdien. Forudsat at årsregnskabets værdier svarer 

til handelsværdien lægges disse til grund for opgørelsen af et kapitalselskabs aktiver.  

 

Udlejningsejendomme, likvider (medmindre disse civilretligt ikke tilhører kapitalselskabet) og 

værdipapirer mv. betragtes som pengetankaktiver, mens alle andre aktiver, herunder 

tilgodehavender på moms, aktiveret udskudt skat, varetilgodehavender, goodwill (både erhvervet 

og oparbejdet), som udgangspunkt anses for driftsaktiver. 

 

For at imødegå en del af den kritik som skærpelsen af pengetankreglen medførte, blev der 

vedtaget en overgangsregel, hvorefter kapitalselskaber i stedet for at blive vurderet efter 

betingelserne i ABL § 34, stk. 6, indtil udgangen af 2014, kan vælge at pengetankindtægter alene 

skal opgøres ud fra det seneste regnskabsår, og at pengetankaktiver skal opgøres på 

overdragelsestidspunktet eller ved udgangen af det seneste regnskabsår.  

 

Nedsættelsen af pengetankgrænsen fra 75% til 50% bevirker, at der er kapitalselskaber, der ikke 

længere vil kunne generationsskiftes med skattemæssig succession. Sådanne kapitalselskaber 

har imidlertid mulighed for at tilpasse sig den nye pengetankregel, således at de efterfølgende vil 

kunne generationsskiftes. 

 

Ved at foretage en skattefri ophørsspaltning af et kapitalselskab, hvorved driftsaktiverne adskilles 

fra de finansielle aktiver, kan der efterfølgende ske en successionsoverdragelse af den aktive del 

af kapitalselskabets virksomhed. En anden mulighed er at tilpasse kapitalselskabets indtægter og 

aktiver forinden kapitalselskabet påtænkes successionsoverdraget fx ved at udlodde 

pengetankaktiver til kapitalselskabets ejer, eller ved at indfri gæld, således at kapitalselskabets 

likvide beholdning nedbringes. Herudover kan det overvejes at give kunderne længere kredittid 

eller at afskaffe eventuelle krav om forudbetaling fra kunder eller bankdeposita fra eventuelle 

lejere og i stedet risikoafdække sig ved hjælp af bankgarantier. Driver kapitalselskabet sin 

virksomhed fra en lejet ejendom kan kapitalselskabet øge sine driftsaktiver ved at købe den 

pågældende ejendom, enten for lånte midler, eller ved anvendelse af kapitalselskabets likvide 

midler. 

 

Et kapitalselskab kan endvidere øge sine driftsaktiver ved i årsrapporten at indregne finansielle 

leasingaktiver eller internt oparbejdede immaterielle rettigheder såsom patenter, koncessioner, 

varemærker el.lign. rettigheder, der ikke tidligere har været indregnet. Det er også muligt at øge 
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driftsaktiverne ved at foretage investeringer i nye anlægsaktiver, eller ved tilkøb af en helt ny 

aktivitet.  

 

Uagtet at overgangsreglen giver kapitalselskaber mulighed for at tilpasse sig den nye 

pengetankregel, uden at skulle vente i tre år på, at pengetankreglen, qua kravet om 

gennemsnitsberegning af indtægter og aktiver for de seneste tre regnskabsår, er opfyldt, vil der 

opstå situationer, hvor kapitalselskaber enten ikke kan nå at tilpasse sig den nye pengetankregel 

inden overgangsreglen udløber den 31. december 2014, eller hvor selve generationsskiftet af 

kapitalselskabet ikke kan gennemføres inden denne dato.   

 

Dette betyder, at der ved vurderingen af om kapitalselskabet er et pengetankselskab eller ej, dels 

skal foretages en gennemsnitsberegning af kapitalselskabets indtægter og aktiver for de seneste 

tre regnskabsår, dels skal foretages en opgørelse af kapitalselskabets aktiver på 

overdragelsestidspunktet.  

 

Kan et kapitalselskab, der ønskes generationsskiftet, alene opfylde pengetankreglen på 

overdragelsestidspunktet, men ikke som en gennemsnitsberegning over de seneste tre 

regnskabsår, kan der foretages en aktieombytning, hvorefter kapitalandele i det pågældende 

kapitalselskab ombyttes med kapitalandele i et nystiftet kapitalselskab. Kapitalandelene i det 

nystiftede kapitalselskab (holdingselskabet) kan herefter overdrages med skattemæssig 

succession, da det alene vil være den periode, som holdingselskabet har eksisteret i, der vil blive 

lagt til grund ved pengetankopgørelsen. 

 

En alternativ måde at imødegå kravet om gennemsnitsberegning af indtægter og aktiver for de 

seneste tre regnskabsår er ved at fusionere det pågældende kapitalselskab med et nytilkøbt 

datterselskab, enten som en egentlig fusion eller som en ugentlig fusion, afhængig af om det 

nytilkøbte datterselskab opfylder kravet om gennemsnitsberegning af indtægter og aktiver for de 

seneste tre regnskabsår. 

 

Siden pengetankgrænsen blev indført i december 2000 har den undergået mange ændringer. 

Indtil december 2011 er pengetankgrænsen dog alene blevet hævet. Argumenterne for en 

nedsættelse af pengetankgrænsen er få og har været kritiseret fra flere sider. Argumenterne 

begrænser sig således til, at det alene skal være muligt at succedere i driftsaktive 

kapitalselskaber, og at en nedsættelse af pengetankgrænsen vil tilskynde kapitalselskaber, der er 

i besiddelse af mange likvide midler, til at investere disse til gavn for den økonomiske vækst, 

således at der skabes flere arbejdspladser til gavn for velfærdssamfundet 

 

Argumenterne imod en nedsættelse af pengetankgrænsen er, at kapitalselskaber tilskyndes til at 

mindske deres likvide beholdninger, enten ved udlodninger, indfrielse af gæld eller ved at foretage 

investeringer, der måske ikke er forretningsmæssigt velbegrundede. Drænes kapitalselskaber for 
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likviditet for at imødegå den nye pengetankregel, vil kapitalselskaberne have sværere ved at klare 

sig i krisetider, ligesom de vil være afhængige af at kunne fremmedfinansiere fremtidige 

investeringer. Endelig vil en nedsættelse af pengetankgrænsen kunne bevirke at 

generationsskifter udskydes eller helt opgives.  

 

Hensigten med en fast procentgrænse for hvornår et kapitalselskab betragtes som et 

pengetankselskab, der udelukker successionsoverdragelse er, at skabe forudsigelighed og 

retssikkerhed for generationsskiftets parter. Problemet er imidlertid, at det er meget vanskeligt at 

fastsætte en generel procentgrænse for, hvornår et kapitalselskab reelt er et pengetankselskab, 

og hvornår et kapitalselskab blot er velkonsolideret, og har opbygget et vist kapitalberedskab af 

hensyn til at sikre driften og fremtidige investeringer. Dette skyldes, at den optimale konsolidering 

af et kapitalselskab afhænger af, hvilken type virksomhed kapitalselskabet driver. 

 

Det kan derfor anføres, at der i tillæg til den objektive pengetankgrænse, som i øvrigt ikke bør 

ændres for forgodtbefindende og afhængigt af den siddende regering, da dette skaber usikkerhed 

for generationsskiftets parter, bør indføres en dispensationsadgang, således at der i 

bedømmelsen af, om et kapitalselskab skal betragtes som et pengetankselskab eller ej, kan tages 

højde for konkrete forhold, herunder for den virksomhed, som kapitalselskabet driver, og dermed 

dens reelle konsolideringsbehov. 
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