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1.0 Indledning 

I denne opgave har jeg valgt, at skrive om emnet generationsskifte i en krisetid. Jeg har 

valgt netop dette emne med henblik på, at tilegne mig ny og dybere viden, som vil kunne 

assistere mig i mit job som revisor.  

Min umiddelbare antagelse ved opstart af denne opgave går primært på, at der er krise og 

derved en generel afmatning af økonomien1, hvilket må forventes at have en betydning for 

værdiansættelsen. Min antagelse går endvidere på, at der kan skabes muligheder i alt, 

hvis man har de rette forudsætninger og muligheder. Jeg ønsker derfor at beskæftige mig 

med dette emne med henblik på, at belyse emnet, således jeg får tilegnet mig den 

fornødne viden og derved i fremtiden vil kunne rådgive mine klienter efter bedste evne.  

I forhold til politik og samfund er dette også et område, der har været kigget på igennem 

tiden. Senest er dette sket i forbindelse med finanslovsforhandlingerne efter 

folketingsvalget i efteråret 2011. Herunder tænkes primært i retning af stramninger af 

regler omkring pengetanks regler mv. Det er derfor også et emne, som har samfundets 

opmærksomhed.  

1.1 Præcision af emnevalg og afgrænsning 

Det overordnede emne ’generationsskifte’ omfatter et meget omfangsrigt stof, som har 

rødder i en lang række love i den danske ret. Dette skyldes hovedsageligt, at 

generationsskifter kan foregå på en lang række måder og hvert generationsskifte er en ny 

unik situation. Hvad er udgangspunktet? Hvad er formålet? Hvem skal overtage? Hvordan 

skal overdragelsen vederlægges? Disse spørgsmål kan variere selve processen markant, 

alt efter om der tages udgangspunkt i en personlig virksomhed, eller et kapitalselskab. 

Skal generationsskiftet foretages til en arving, eller til en 3. part? Har virksomhedsstifteren 

sikret sin alderdom, eller har generationsskiftet til formål, at sikre denne ved anskaffelser 

af likvider til pension? Forholdene er mange og emnet kan derfor tage udgangspunkt i en 

lang række love fx Selskabslovgivningen, Personbeskatningsloven, Kildeskatteloven, 

Pensionsbeskatningsloven mv.  

Emnet tager hovedsageligt udgangspunkt i en skatteretlig anskuelse, dog kan der 

forekomme forhold, som involverer øvrig lovgivning, baseret på hvordan dispositioner 

foretages og hvilke pligter disse måtte foranledige. 
                                                 
1 Betragtningen sker ud fra en sammenligning med det økonomiske niveau før 2008. 
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For at afgrænse mit emne, har jeg valgt primært at beskæftige mig med de metoder, 

hvormed man kan foretage selve overdragelsen. Min opgave vil derfor i overvejende grad 

komme til at omhandle overdragelse ved succession af virksomhed eller aktier/anparter. 

Foruden dette vil jeg dog forsøge kort, at redegøre for de øvrige processer man bør 

overveje i forbindelse med planlægningen af et generationsskifte. Herunder tænkes der 

især på mulighederne for, at omdanne eller en virksomhed til eller omstrukturere et 

kapitalselskab, som et led i processen. Endvidere vil jeg foretage en afgrænsning af 

generationsskifte i forbindelse med dødsfald. Jeg vil derfor ikke beskæftige mig synderligt 

med generationsskifte efter Dødsbobeskatnignsloven i denne opgave. Såfremt jeg finder 

det relevant i forhold til særlige beregningsmetoder, eller der findes lovhjemmel og praksis, 

som finder bred anvendelse forankret i Dødsbobeskatningsloven, vil jeg naturligvis nævne 

disse forhold.  

 

En kort tese for mine undersøgelser, vil lyde således: 

Jeg vil undersøge hvorledes overdragelsesmetoderne virker, samt søge at afdække 

hvordan den generelle krise har en indflydelse på generationsskifter, med særligt henblik 

på eventuelle fordele denne måtte afstedkomme. 

1.2 Metode valg 

Til belysning af emnet vil jeg foretage en teoretisk undersøgelse af området. Mine 

undersøgelser vil herunder tage udgangspunkt i følgende to områder: 

• Teoretisk undersøgelse vha. love, undervisningsbøger og vejledninger for området, 

• Undersøgelse af domme, der danner retspraksis for området, 

I forbindelse af mine anvendelser af ovennævnte kilder, vil jeg gøre brug af citater 

undervejs. Disse vil være omgivet af citationstegn og anført i kursiv. 

1.2.1 Teoretiske undersøgelser af love, undervisningstekster og vejledninger 

Til belysning af den generelle teori for området, vil jeg søge den generelle forståelse vha. 

læsning og vurdering af lovtekster og lærebøger for området. 

De forskellige love danner det grundlag, som området skal fortolkes efter. Lovtekster er 

underlagt den enkeltes fortolkning og vurdering af de opstillede forudsætninger. Da det 

altid vil være muligt, at opfatte lovteksten på en måde, som kan være særlig gavnlig for 

den enkelte, er det nødvendigt, at tage udgangspunkt for retspraksis for området.  
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Ved anvendelse af undervisningsbøger og opstillede retningslinjer for området, skal der 

dels tages udgangspunkt i forfatteres forudsætninger for området, samt hvilken årgang 

teksten er skrevet. Der kommer hele tiden nye domsfældelser og fortolkninger for området 

og man må derfor tage højde for ny praksis for området, der kan ændre på den generelle 

fortolkning. Ved anvendelse af og vurdering om relevans for anvendelse af bøger, skal 

disse forhold vurderes og diskuteres i forhold til anvendelsen heraf. 

1.2.2 Anvendelse af retspraksis og domsfældelser 

Retspraksis dannes ud fra to muligheder. Den ene mulighed er, at man tager chancen og 

forsøger, at gennemføre et generationsskifte ud fra ens fortolkning af lovteksten, set i 

forhold til den aktuelle situation. Det kan herunder forekomme, at SKAT vil være uenig i 

den anlagte fortolkning, hvilket kan føre til en retssag, som medfører at formodningen vil 

blive prøvet ved det danske retsvæsen. Afhængigt af udfaldet vil man herefter have en 

indskærpelse af retspraksis, hvilket kan danne præcedens for efterfølgende retssager. Det 

er ved anvendelse af retspraksis nødvendigt, at have fokus på de forudsætninger, som er 

lagt til grund for dommen. Da de enkelte situationer kan være meget forskellige dels i 

indholdet af virksomhedens aktiviteter og dels af balancens sammensætning. Det kan 

dermed godt forekomme, at en dom medfører en afvisning af reglen, men at den fortsat 

kan anvendes for andre, markant anderledes situationer. 

Den anden mulighed for fastsættelse af praksis for området, er ved forespørgsler til 

skatterådet omkring bindende svar. Man vil i denne situation kunne opstille de generelle 

forudsætninger i et spørgsmål og herefter indbringe dette til skatterådets fortolkning. Man 

vil herefter få afprøvet sin formodning, ud fra skatterådets betragtning, dog uden denne 

praksis er endelig. Såfremt man er grundlæggende uenig i skatterådets konklusion, vil 

man fortsat kunne forsøge, at gå igennem med den faktiske situation. Man må ud fra dette 

formode sagen vil blive taget op ved domstolene og en eventuel domsfældelse vil skræve 

til skatterådets udtalelser for området.  

Det lægges derfor til grund, at retspraksis baseret på domsfældelser giver det stærkeste 

bevis i forhold til området. Herefter følger bindende svar fra skatterådet, samt øvrig 

lovgivning, da denne er mere åben for fortolkning og yderligere efter prøvelse af 

fortolkninger. Dog skal der tages udgangspunkt i de generelle forudsætninger for dommen, 

i forhold til hvilken grad den kan anvendes i ens egen aktuelle situation. 
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1.3 Definitioner og forkortelser 

I denne opgave vil jeg anvende en række skattemæssige definitioner og forkortelser. 

Herunder vil jeg redegøre for de vigtigste og mest anvendte, samt hvad jeg sætter som 

generelle forudsætninger for disse. 

1.3.1 Forkortelser 

I følgende opgave vil der blive anvendt forkortelser, hvor dette findes relevant. Der vil blive 

anvendt gældende skatteretlige forkortelser herunder fx  

- LV for ligningsvejledningen, 

- JV for juridisk vejledning, 

- Forkortelser af love vil blive præsenteret i forlængelse af de ord de skal forkorte, anført i 

parentes, første gang loven nævnes. Efterfølgende vil forkortelsen blive anvendt. Som 

eksempel herpå kan nævnes: Aktieavancebeskatningslovens (ABL), Ejendomsavance-

beskatningsloven (EBL) og Virksomhedsomdannelsesloven (VOL). 

Foruden forkortelser, vil der blive anvendt en række udtryk, som har ganske særlig 

fortolkning i skatteretsligt øjemed. Jeg vil kort opridse de vigtigste herunder: 

1.3.2 Personlig ejet virksomhed 

Ved en selvstændig erhvervsvirksomhed forstår man ”at der for egen regning og risiko 

udøves en virksomhed af økonomisk karakter og med det formål at opnå et overskud”2. 

Endnu en forudsætning er, at virksomheden skal udøves regelmæssigt og for en længere 

periode (for ikke at give samme fordele ved hobbyvirksomhed). Vurderingen af hvorvidt 

der er tale om lønmodtagerforhold eller selvstændig erhvervsdrivende kan til tider være en 

hårfin balance, hvorfor der som udgangspunkt altid skal foretages en vurdering, med 

udgangspunkt, i det enkelte tilfælde. LV;2012-1 E.A.4.1 opstiller en række punkter og 

eksempler herpå, der kan bruges til inspirationsliste i forbindelse med denne vurdering, 

herunder oprindeligt opstillet ved cirkulære nr. 129 af 4/7 1994 om personskatteloven. 

• Forhold der taler for at være lønmodtager:  

”a) hvervgiveren har en almindelig adgang til at fastsætte generelle eller konkrete 
instrukser for arbejdets udførelse, herunder tilsyn og kontrol, 

b) indkomstmodtageren udelukkende eller i overvejende grad har samme hvervgiver, 

                                                 
2 LV;2012-1 E.A.1.2. og E.A.4.  
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c) der mellem hvervgiveren og indkomstmodtageren er indgået aftale om løbende 
arbejdsydelse, 

d) indkomstmodtageren har arbejdstid fastsat af hvervgiveren, 

e) indkomstmodtageren har ret til opsigelsesvarsel, 

f) vederlaget er beregnet, som det er almindeligt i tjenesteforhold (timeløn, ugeløn, 
månedsløn, provision, akkord m.v.), 

g) vederlaget udbetales periodisk, 

h) hvervgiveren afholder udgifterne i forbindelse med udførelsen af arbejdet, 

i) vederlaget i overvejende grad er nettoindkomst for indkomstmodtageren, 

j) indkomstmodtageren anses for lønmodtager ved praktisering af ferieloven, lov om 
arbejdsløshedsforsikring m.v., funktionærloven, lov om arbejdsskadeforsikring og lov 
om arbejdsmiljø.” 

• Forhold der taler for, at der er tale om selvstændigt erhvervsdrivende: 

”a) indkomstmodtageren tilrettelægger, leder, fordeler og fører tilsyn med arbejdet uden 
anden instruktion fra hvervgiveren end den, der eventuelt følger af den afgivne ordre, 

b) hvervgiverens forpligtelse over for indkomstmodtageren er begrænset til det enkelte 
ordreforhold, 

c) indkomstmodtageren ikke på grund af ordren er begrænset i sin adgang til samtidig 
at udføre arbejde for andre, 

d) indkomstmodtageren er økonomisk ansvarlig over for hvervgiveren for arbejdets 
udførelse eller i øvrigt påtager sig en selvstændig økonomisk risiko, 

e) indkomstmodtageren har ansat personale og er frit stillet med hensyn til antagelse af 
medhjælp, 

f) vederlaget erlægges efter regning, og betaling først ydes fuldt ud, når arbejdet er 
udført som aftalt og eventuelle mangler afhjulpet, 

g) indkomsten oppebæres fra en ubestemt kreds af hvervgivere, 

h) indkomsten afhænger af et eventuelt overskud, 

i) indkomstmodtageren ejer de anvendte redskaber, maskiner og værktøj eller lign., 

j) indkomstmodtageren helt eller delvis leverer de materialer, der medgår til arbejdets 
udførelse, 
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k) indkomstmodtageren har etableret sig i egne lokaler, f.eks. forretning, værksted, 
kontor, klinik, tegnestue m.v., og arbejdet helt eller delvis udøves herfra, 

l) indkomstmodtagerens erhvervsudøvelse kræver særskilt autorisation, bevilling o.l. og 
indkomstmodtageren er i besiddelse af en sådan tilladelse, 

m) indkomstmodtageren ved annoncering, skiltning eller lignende tilkendegiver, 
at vedkommende er fagkyndig og påtager sig at udføre arbejde af en nærmere bestemt 
art, 

n) indkomstmodtageren i henhold til lov om merværdiafgift er momsregistreret, og 
ydelsen er faktureret med tillæg af moms, 

o) ansvaret for en eventuel ulykke under arbejdets udførelse påhviler 
indkomstmodtageren.” 

Ved vurdering af om der er tale om en selvstændigt erhvervsdrivende, kan man tage 

udgangspunkt i ovenstående, som kan anses som inspirationsliste. Der kan være tilfælde 

hvor man oplever forhold, der taler for både lønmodtager og selvstændig 

erhvervsdrivende. I denne forbindelse er de mere mærkbare forhold, som fx taler for 

selvstændige erhvervsdrivende eksempelvis forhold omkring risiko, tilrettelæggelse af 

arbejdsopgaver, indeholdelse af skat i forbindelse med udbetaling, om der afregnes 

sociale ydelser (A – skat, AM-bidrag, ATP mv.) og afregning af moms.  

Hvis man vurderes som værende selvstændigt erhvervsdrivende, vil man få adgang til at 

benytte 3 forskellige beskatningsformer: beskatning efter Personskatteloven (PSL), 

Kapitalafkastordningen (KAO) og Virksomhedsskatteordningen (VSO). 

Der kan i denne forbindelse henvises til SKM2004.304. VLR, hvor der er tale om en 

handelsagent og hvorvidt denne kan erklæres som værende selvstændigt 

erhvervsdrivende, eller lønmodtager: ”Sagen vedrørte spørgsmålet om, hvorvidt en agent 

drev selvstændig virksomhed eller var lønmodtager. Landsretten foretog en samlet 

bedømmelse, jf. cirkulære nr. 129 af 4. juli 1994 og fandt det herved væsentligt, at det 

efter bevisførelsen kunne lægges til grund, at skatteyderen siden indgåelsen af 

handelsagentaftalen selv havde tilrettelagt salgsarbejdet uden agenturgiverens 

indblanding, at det efter bevisførelsen kunne lægges til grund, at sagsøgeren efter udløbet 

af en overgangsperiode i det hele havde haft den økonomiske risiko og herunder, bortset 

fra udgifter til enkeltstående messer i udlandet med en betydelig omkostningsprocent har 
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afholdt alle omkostninger i forbindelse med arbejdet. Landsretten tillagde det endelig 

betydning, at skatteyderen var frit stillet med hensyn til at antage medhjælp og forhandle 

produkter, der ikke konkurrerede med agenturgiverens produkter, samt at han var 

momsregistreret. Landsretten tiltrådte herefter, at skatteyderen blev anset for selvstædig 

erhvervsdrivende.” Endvidere kan der henvises til TfS 1996.449 H, bedre kendt som 

Tupperware - dommen. Denne tiltræder den enkelte forhandlers ret, til anvendelse af 

beskatningsreglerne for selvstændigt erhvervsdrivende, ud fra en vurdering af hvorledes 

arbejdet tilrettelægges, hvem udgifterne påhviler, samt hvem der løber risikoen ved 

arbejdets udførsel.  

I denne opgave ligges det derfor til grund, at der ved omtale af en virksomhed er tale om 

en personligt ejet virksomhed, efter skatteretlige regler, som anført ovenfor. Dette er 

endvidere en forudsætning for, at kunne anvende reglerne om skattefri virksomheds-

omdannelse. 

Der vil i efterfølgende afsnit 2.1.4 forekomme en yderligere præcisering af 

virksomhedsbegrebet. Jeg har indarbejdet dette afsnit senere i opgaven, da jeg mener 

diskussionen er relevant for det pågældende afsnit, hvorfor det først er indarbejdet her. 

1.3.3 Pengetanksreglen 

Pengetanksreglerne bør nævnes i forlængelse med de ovenfor fastsatte definitioner for 

personlig erhvervsvirksomhed, samt afgrænsningen heraf fra lønmodtagere. Reglerne har 

stor betydning for forholdene omfattet i denne opgave, da begrebet generelt finder 

anvendelse i forbindelse med overdragelser ved succession, samt indskud på 

pensionsordninger i forbindelse med ophør af personlig virksomhed, jf. 

Pensionsbeskatningslovens (PBL) regler herfor. Hertil skal det nævnes, at 

pengetanksreglerne er nævnt i PBL § 15 A. 

Pengetanksreglerne tager udgangspunkt i forhold omkring, hvorledes en erhvervs-

virksomhed beskæftiger sig med aktiv eller passiv drift. Forholdet er i LV;2012-1 

A.C.1.1.6.3. beskrevet ved følgende ordlyd: ”Der skal være tale om reel 

erhvervsvirksomhed, dvs. at virksomheden ikke må have været en såkaldt pengetank. 

Sker afståelsen den 1. juli 2002 eller senere, forstås der ved en såkaldt pengetank en 

virksomhed/ et selskab, som i "overvejende grad" udøver aktiviteter som passiv 

pengeanbringelse og/ eller udlejning af fast ejendom.” Passiv virksomhed er defineret som 

værende, virksomheder hvis indtægter eller aktiv masse består af 50 % eller over fra 
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likvider, værdipapirer eller udlejning af fast ejendom baseret på de seneste 3 

årsregnskaber. Endvidere kan man basere sin vurdering af om der er tale om passiv 

virksomhed, på om aktivmassen pr. overdragelsestidspunktet udgør 50 % eller mere. 

Reglerne herfor har tidligere været defineret som værende 75 %, men er i forbindelse med 

den nye regerings finanslov er pr. 19. december 2011, nedsat til 50 %. Det oprindelige 

oplæg lød dog på en nedsættelse til 25 %. Der er imidlertid indført en overgangsregel, 

hvorved man vil kunne anlægge sin betragtning på den tidligere sats på 75 %, såfremt der 

ikke er tale om regnskabsårs begyndende 1. januar 2012 eller senere3.  

1.4 English resume 

In this assignment I have chosen to study the subject of succession during financial crisis. 

This is also the title I have chosen for the assignment. 

In regards to choosing the subject, I have had the assumption, that the state of the general 

financial markets, will have a negative effect on the valuation of assets in regards to the 

subject of succession. Based upon this assumption my thoughts go in the direction, that if 

there is this negative effect on the valuation process, there will be a reward in regards to 

succession to family – ties, where one might want to transfer the company, for as low a 

value as possible. 

During the assignment I will review the methods of performing a succession, and discuss 

which thoughts, could be relevant in regards to the preparation and planning of this event. 

During the preparation and planning phase of a succession, relevant thoughts are, 

whether a restructure of the company, might be in order, to ensure the best possible sales 

prospect and prospect for further operation.  

Furthermore I will review relevant definitions and discuss there impact upon the subject. 

In my conclusion to this subject I reject all my prior assumptions. The valuation process 

upon real estate among others, have experienced an increase in value during the years 

2008 – 2010. As such I do not see my assumption, that there are especially lucrative 

incentives to perform succession in regards to family ties, where one might want as low a 

valuation as possible.  

In regards to the general theory of the subject, I personally believe that the best method of 

operations will be a restructure into a capital company, should it be a firm before. As it is a 

capital company, I will advice to perform a switch of shares in order to establish a holding 
                                                 
3 Jf. Ændringslov nr. 1380 af 28. december 2011, 
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company, and construction. This serves the purpose of maturing the company to sales, as 

well as allow the possibility of slimming the operations company, in order to have a better 

sales subject. Further more, this construction will allow the possibility to defer the taxation, 

upon the sale of the operations company to an external part, as there is no taxation upon 

sales of subsidiary shares, with controlling influence.  

2.0 Generationsskifte 

I dette følgende afsnit vil jeg forsøge kort, at gennemgå de metoder, som et 

generationsskifte kan foregå efter, samt hvilke overvejelser disse kan afstedkomme. 

Denne indledende vurdering og gennemgang finder jeg relevant, af hensyn til at sætte den 

øvrige del af opgaven i relief i forhold til den samlede proces for et generationsskifte.  

Generationsskifte er ikke noget entydigt begreb. Generationsskifte er dog i praksis 

anvendt, som omtale af en virksomhedsoverdragelse enten til yngre medlemmer af 

familiekredsen, eller overfor 3. part, enten som følge af ejerens død eller alder4. At der ikke 

foreligger noget egentligt konkretiseret begreb skyldes, som tidligere nævnt, at der findes 

en lang række metoder hvorved et generationsskifte vil kunne foretages, herunder: 

• Overdragelse af en virksomhed med succession 

• Overdragelse af aktier/anparter med succession 

• Salg af aktiver/aktier 

Under hver enkelt metode gemmer der sig en lang række muligheder og love, som der 

skal tages højde for, ved planlægningen af generationsskiftet. Det kan derfor godt 

anbefales, at planlægge generationsskiftet i god tid, således alle relevante indledende 

øvelser kan være foretaget i god ro og orden, inden de endelige faser og selve 

overdragelsen finder sted.  

2.0.1 Indledende overvejelser 

I de indledende faser, skal der også indgå en lang række overvejelser, i forhold til hvordan 

et eventuelt generationsskifte skal foretages. Der er forskellige forhold, som skal tages i 

betragtning for og kunne strukturere generationsskiftet bedst muligt. Man kan opdele disse 

overvejelser i hhv. strategiske og finansielle overvejelser. Under disse områder bør man fx 

gøre sig følgende overvejelser: 

                                                 
4 Generationsskiftet i erhvervslivet - betænkning nr. 1374, august 1999, afsnit 2.2. 1. afsnit. 
(http://www.skm.dk/publikationer/udgivelser/1779/1781/) 
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• Familiemæssige overvejelser, som skal virksomheden videreføres indenfor 

familien? Hvem skal tilgodeses ved generationsskiftet? 

• Forretningsmæssige overvejelser, som mulighed for salgsmodning, skal 

nærtstående parter i ledelsen overtage? 

• Værdiansættelsen af virksomheden, kan denne optimeres? 

• Økonomiske konsekvenser (Finansiering, pension, overdragers økonomi, 

skattebetaling) 

• Strukturelle omdannelser, føres virksomheden bedst videre i personligt regi, eller 

som selskab? 

Skal der tilgodeses arvinger, dels såfremt generationsskiftet foregår indenfor 

familiekredsen og dels hvis overdragelsen sker til 3. part. Skal virksomhedsejeren bruge 

likvide midler til pension i forbindelse med overdragelsen, eller kan dette udbetales over en 

periode ved et tilgodehavende. Alle de indledende overvejelser omkring de mere 

personlige forhold, bør afklares inden planlægningen, da de kan have en væsentlig 

indflydelse på hvilken metode som er bedst egnet i det enkelte tilfælde. Af hensyn til dette 

kan det derfor fx være en ide i forbindelse med en virksomhedsomdannelse, at foretage en 

senere aktieombytning og derved stifte et holdingselskab, således generationsskiftet sker 

på holdingselskabs niveau. I forbindelse med dette kan der evt. ske en spaltning af 

driftsselskabet, hvorved man kan få midler eller aktiver ud af selskabet, hvorved 

virksomheden kan blive lettere omsættelig, som følge af den lavere værdi. Herudover skal 

det også nævnes, at en del af det grundlæggende for generationsskifter kommer i forhold 

til den latente skat, der opstår som følge af selve generationsskiftet, hvilket vil sige 

aktieombytning eller succession. I forbindelse med disse metoder vil der, som nævnt, 

opstå en skatteforpligtelse. Denne forpligtelse vil ikke komme til direkte betaling i 

forlængelse af overdragelsen, men være udskudt til et senere tidspunkt. Dette forbedrer 

virksomheden/selskabets videre driftsgrundlag, pga. et bedre udgangspunkt, da 

likviditetsvirkningen er udskudt til et senere tidspunkt. Mere herom følger nedenfor, ved 

gennemgangen af de respektive metoder.  

2.0.2 Interesseforbundne parter 

I forbindelse med et generationsskifte, kan det ofte forekomme, at dette sker imellem 

interesseforbundne parter som fx familiemedlemmer eller nære medarbejdere/venner. 

Som kort omtalt ovenfor, vil der i en sådan situation kunne ske en vis grad af partiskhed 
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pga. private forhold. Hovedreglerne for almen dansk ret i forhold til værdiansættelse siger, 

at disse skal ske, som imellem uafhængige parter efter armslængdeprincippet.  

Armslængdeprincippet følger af EU – retten og er defineret af OECD. I dansk ret er denne 

indarbejdet til sikring af, at interesseforbundne parter ikke foretager dispositioner, som kan 

sikre den ene en væsentlig fordel, som man som uafhængig 3. part ikke også ville have 

adgang til. Armslængdeprincippet er defineret således: ”OECD's grundlæggende definition 

af armslængdeprincippet findes i OECD's modeloverenskomst artikel 9 om forbundne 

foretagender. Såfremt der mellem forbundne foretagender "... er aftalt eller fastsat vilkår 

vedrørende deres kommercielle eller finansielle forbindelser, som afviger fra de vilkår, som 

ville være blevet aftalt mellem uafhængige foretagender, kan enhver fortjeneste, som, hvis 

disse vilkår ikke havde foreligget, ville være tilfaldet et af disse foretagender, medregnes til 

dette foretagendes fortjeneste og beskattes i overensstemmelse hermed."5.  

Ved generationsskifter er der en latent risiko for, at sådanne forhold generelt kan 

misbruges, med udgangspunkt i private hensyn, som f.eks. at man gerne vil sikre sine 

efterkommere bedst muligt hvorved man foretager generationsskiftet til nedskruede priser/ 

en nedjusteret værdiansættelse af virksomheden/selskabet. Der er i dansk ret indarbejdet 

en formodning om at SKAT, har adgang til og kunne korrigere værdiansættelse i tilfælde 

hvor denne latente risiko er vurderet størst: 

• ”Aftaler i familieforhold, 

• Aftaler mellem koncernforbundne selskaber, samt aftaler mellem aktionærer og 

selskabet, 

• Aftaler mellem virksomhed/selskab og medarbejdere.”6 

Antagelsen for formodningen, baserer sig primært på hvorvidt de involverede parters 

interesser er modstridende, eller interesseforbundne.  

Et af de særligt latente områder for dette er indenfor fast ejendom. Hovedreglen for alt 

værdiansættelse følger, som ovenfor nævnt, af handelsværdien ved handel med 3. part. I 

forbindelse med omstrukturering, overdragelse og handel i denne forbindelse med fast 

ejendom, er der opstået en praksis for værdiansættelse heraf som seneste offentlige 

ejendomsværdi +/- 15 %. Denne praksis følger af cirkl. 185 af 17. november 1982, 

populært kaldet værdiansættelses cirkulæret. I forbindelse med overdragelse imellem 

                                                 
5 Definitionen er hentet fra LV 2012-1; S.I.2.7.1 – første afsnit 
(http://www.skat.dk/SKAT.aspx?action=closeall&oId=133095&i=822) 
6 Bogen Generationsskifte og omstrukturering, side 19 linjerne 3 – 6. 
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interesseforbundne parter, er det imidlertid i TSS 2000-5 af 15. marts 2000 blevet 

indskærpet, at værdiansættelse skal ske til seneste offentlige ejendomsvurdering. TSS 

2000-5 af 15. marts 2000 er i dag blevet udfaset, dog følger praksis fortsat denne 

fortolkning, da denne er blevet indskrevet i JV;2012-1 C.H.2.1.8.2. Til trods for denne 

mangeårige praksis for værdiansættelsen af fast ejendom, vil den offentlige 

ejendomsværdi ofte ikke svare til den reelle handelsværdi til en uafhængig 3. part. Da 

hovedreglen altid følger af denne værdi, har SKAT derfor fortsat mulighed for, at kunne 

foretage korrektioner til den fastsatte værdiansættelse. Det forudsættes at det pålideligt 

kan opgøres, at denne værdi ikke er retvisende i forhold til værdiansættelsen til 

overdragelsestidspunktet. Som eksempel på dette kan nævnes SKM 2006.238 LSR. I 

dette eksempel har et datterselskab ultimo 2006, investeret i en ejerlejlighed til kr. 

625.000. I november 1999 blev lejligheden overdraget fra datterselskabet til 

moderselskabet til kr. 640.000, svarende til den dagældende offentlige ejendomsvurdering 

på kr. 730.000 – 14 % (jf. værdiansættelsesmetode fra cirkl. 185 af 17. november 1982). I 

juli 2002 blev lejligheden overdraget til hovedanpartshaveren til en købesum på kr. 

1.000.000, svarende til offentlig ejendomsvurdering pr. 1. januar 2002. Ultimo året 2002, 

blev lejligheden solgt til en uafhængig 3. part til en købesum på kr. 1.365.000. Endvidere 

blev det anført, at lejligheden i perioden havde været udlejet til hovedanpartshaverens 

datter. I Landsskatterettens bemærkning til dommen, blev der lagt vægt på, at praksis, jf. 

TSS 2000-5 af 15. marts 2000, kun var vejledende og såfremt der kunne godtgøres, at 

den offentlige ejendomsværdi ikke var retvisende, kunne en anden værdiansættelse 

anlægges. Med udgangspunkt i salgsstatistikker og ejendommens beliggenhed, samt det 

umiddelbart efterfølgende salg til 3. part, blev det vurderet af landsskatteretten, at den 

offentlige ejendomsvurdering ikke havde været retvisende. Retten godkendte herefter en 

værdiansættelse på kr. 1.300.000, baseret på samme dokumentation.  

Ovenstående er et bevis på hvorledes man dels kan opleve, at interesse forbundne parter 

kan have væsentlig interesse i en lavere værdiansættelse, ved overdragelse af aktiver. 

Endvidere beviser dette hvorledes hovedreglen altid vil være en eventuel værdi af handel 

med 3. part, frem for de vejledende værdiansættelsesprincipper.  

Jeg vil i et senere afsnit beskæftige mig nærmere med, hvordan værdiansættelsen af de 

enkelte poster foregår, samt herunder foretage beregninger herpå ud fra mit eksempel.  
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2.0.3 Pension 

Indledningsvist i forbindelse med generationsskifte, skal jeg kort redegøre for 

mulighederne for ophørspension. I forbindelse med afhændelsen af personlig virksomhed, 

eller ophør med drift af selskab som hovedaktionær, er det muligt at oprette en særlig 

ophørspension i forbindelse med afhændelsen. I forbindelse med afhændelse af personlig 

virksomhed, tages der udgangspunkt i Pensionsbeskatningslovens (PBL) § 15 A. For 

hovedaktionærer tages der udgangspunkt i Aktieavancebeskatningslovens (ABL) § 4.  

Ved indskydelse af en del af avancen fra salget på en ophørspensionsordning, vil man 

opnå skattemæssigt fradrag for indbetalingen, på dette tidspunkt. I praksis betyder dette, 

at man opnår en udskudt beskatningseffekt. Skatteforpligtelsen falder først til betaling i takt 

med udbetalingen. Dette kan være særligt fordelagtigt med henblik på optimering af 

skatten i forhold til topskat mv. 

For at have adgang til oprettelse af en ophørspensionsordning, efter PBL § 15 A, skal 3 

krav være opfyldt: 

• Pensionsordningen skal oprettes i forbindelse med helt eller delvist ophør med drift 

af erhvervsmæssigvirksomhed eller hovedaktionærforhold, jf. PBL § 15 A, stk. 1, 1. 

pkt. 

• Personen der oprettet ordningen, skal være fyldt 55 år på inden afståelse af 

erhvervsmæssigvirksomhed eller hovedaktionærforhold, jf. PBL § 15 A, stk. 1, 

sidste pkt. 

• Personen skal have drevet erhvervsmæssigvirksomhed i mindst 10 ud af de 

seneste 15 år forinden afståelsen, jf. PBL § 15 A, stk. 2, eller hovedaktionærforhold, 

jf. ABL § 4. 

Det skal hertil bemærkes, at der stilles særlige regler til virksomheds/selskabstypen. Drift 

af virksomhed eller selskab omfattet af pengetanksreglernes bestemmelser, jf. afsnit 1.3.3. 

er i denne forbindelse ikke klassificeret som værende erhvervsmæssig virksomhed, 

omfattet af reglerne i PBL § 15 A, eller ABL § 4. 

Det samlede fradragsberettigede beløb udgør i 2011 niveau kr. 2.507.900, jf. PBL § 15 A, 

stk. 6. Indbetalingen kan påbegyndes straks, eller fordeles over en periode på max 10 år. 

Forudsætningen er blot, at den 1. indbetaling er sket i året for afståelsen, jf. PBL § 15 A, 

stk. 7. Den samlede indbetaling til pensionsordningen, må ikke overstige den 

skattemæssige fortjeneste ved afhændelse af virksomhed/aktier. 
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2.1 Succession af personlig virksomhed 

I dette afsnit vil jeg gennemgå hvad der menes med succession af en personlig 

virksomhed, hvorledes dette foregår, samt hvem der kan overdrages til ved anvendelse af 

succession.  

Succession af personlig virksomhed, følger af Kildeskattelovens (KSL) regler. 

2.1.1 Successions - begrebet 

Ifølge ligningsvejledningen defineres succession således: ”Ved succession forstås, at en 

udlodningsmodtager af et aktiv fra et dødsbo indtræder i dødsboets og eventuelt den 

længstlevende ægtefælles skattemæssige stilling.”7. Definitionen stammer fra området om 

dødsbobeskatning. Succession og generationsskifte kan sagtens foretages i tilfælde af en 

virksomhedsejers død. Essensen af successionsprincippet, går ud på, at der foregår en 

overdragelse af virksomhed/aktier/anparter, hvor modtageren indtræder i stedet for 

overdrageren rent skatteretligt. Derved opnår man en udskydelse af beskatningen af 

overdragelsen, til det senere tidspunkt at modtageren afstår aktiverne.  

I forbindelse med overdragelsen kan finde sted ved succession, er der en række krav som 

skal opfyldes: 

• Erhververen skal være skattepligtig til Danmark, Jf. KSL § 1, jf. ABL § 34, stk. 3.8 

• Der er ikke tale om en virksomhed, som er omfattet af pengetanksreglerne, jf. 

1.3.1.2. 

• Der skal indgives meddelelse til SKAT, senest ved indgivelse af overdragerens 

selvangivelse. Alternativt vil overdragelsen skulle anses som værende skattepligtig, 

jf. 2.4. 

• Særlige krav til relationen imellem overdrager og erhverver, jf. afsnit 2.1.2. 

2.1.2 Personkredsen  

Ved succession af personlig virksomhed er der fastsat regler for hvordan og hvem man må 

overdrage. Disse regler er beskrevet i KSL § 33, C. Herunder er følgende personrelationer 

omfattet af KSL § 33, C: 

                                                 
7 JV;2012-1; C.E.14.23. 
8 Såfremt erhververen ikke er skattepligtig til Danmark, kan der alene foretages overdragelse ved 
succession, såfremt der er tale om en virksomhed, der er skattepligtig til Danmark, jf. KSL § 2, stk. 1. 
Endvidere stilles der krav om, at der er indgået dobbeltbeskatningsoverenskomst med det pågældende land, 
der sikrer, at Danmark har beskatningsretten, således den latente skattebetaling vil komme til betaling i 
Danmark, jf. ABL § 34, stk. 3. 
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• Børn, 

• Børnebørn, 

• Søskende og disses børn, 

• Adoptiv- og stedbørn, 

• Samlevere, 

• Nære medarbejdere 

Den generelle hovedregel her er, at man ved overdragelse med succession kan foretage 

denne i nedadgående retning i familiekredsen. Der er enkelte undtagelser herfor i relation 

til adoptiv- og stedbørn, samlevere og nære medarbejdere. Det er derfor ikke muligt, at 

foretage overdragelse ved succession i opadgående retning, hvilket vil sige til forældre, 

bedsteforældre og lignende.  

Adoptiv- og stedbørn er jf. KSL § 33, C, stk. 1, 2. pkt, sidestillet med naturlige 

slægtsforhold, som fx børn og børnebørn.  

 

2.1.2.1 Samlevere  

Af hensyn til de ovenstående personrelationer, er det ikke dem alle, som det har været 

muligt, at foretage overdragelse ved succession til. Samlevere blev tilføjet til 

personkredsen, som kunne overdrages til ved succession, ved lov nr. 532 af 17. juni 2008. 

Loven blev indføjet i KSL § 33, C. Definitionen af en samlever følger reglerne i 

Boafgiftslovens (BAL) § 11, stk. 1, litra d., som siger: ”Personer, der har haft fælles bopæl 

med gavegiver i de sidste 2 år før modtagelsen af gaven, og personer, der tidligere har 

haft fælles bopæl med gavegiver i en sammenhængende periode på mindst 2 år, når den 

fælles bopæl alene er ophørt på grund af institutionsanbringelse, herunder i en 

ældrebolig.” Det essentielle heri anfører, at man skal have boet sammen i 2 år for, at 

kunne anvende reglerne om succession ved overdragelse af virksomhed. Det skal i denne 

forbindelse bemærkes, at der i skatteretten anvendes to forskellige begreber for 

samlevere, særligt i relation til successions-bestemmelserne. Foruden den ovenstående 

praksis, som i successions øjemed, er indføjet i KSL § 33, C. er andre regler ved 

anvendelse af reglerne om succession ved død. Reglerne om succession til samlever, i 

tilfælde af virksomhedsejerens død, følger af Dødsboskattelovens (DBSL) § 37, samt § 96, 

stk. 5. Samleverbegrebet i DBSL er anlagt efter reglerne i Arvelovens §§ 87 – 89, særligt § 
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88 er interessant: ”Et testamente efter § 87 er endvidere kun gyldigt, hvis parterne på 

tidspunktet for den førstafdøde samlevers død levede sammen på fælles bopæl og 

1. Ventede, havde eller havde haft et fælles barn eller 

2. havde levet sammen på den fælles bopæl i et ægteskabslignende forhold i de 

sidste 2 år. 

Stk. 3. En fælles bopæl anses ikke for ophørt ved midlertidigt ophold i anden bolig eller 

ved ophold i institution.” Overordnet set er de to definitioner enige om, at der foreligger et 

samlever forhold, ved fælles bopæl i 2 år eller mere. Dog defineres samlever forhold efter 

DBSL også, som værende samlevende i mindre end 2 år, samt at man har fået, eller 

venter, et barn sammen. Hvorvidt denne tillagte dispositions mulighed er hensigtsmæssig i 

forhold til successioner ved død, frem for hvis muligheden også eksisterede for levende 

personer, skal jeg ikke kommentere yderligere på, da dette i så fald vil udmønte sig i en 

diskussion af forhold som er vurderet irrelevante for den teoretiske proces for 

generationsskifter generelt.  

 

2.1.2.2 Nære medarbejdere  

Reglerne om overdragelse ved succession til nære medarbejdere, blev tilføjet som følge 

af, at man havde vurderet, at den mest kompetente til videreførelse af virksomheden, ikke 

nødvendigt vis skulle findes i ejerens familiekreds.  

Muligheden for overdragelse af virksomheden, til nære medarbejdere, er defineret i KSL § 

33 C, stk. 12. Ved indførslen af reglerne om succession til nære medarbejdere ved lov 394 

af 24. maj 2002, blev denne indføjet i KSL som § 33 C, stk. 11. 

Begrebet nære medarbejdere er i KSL § 33 C, stk. 12, defineret som en medarbejder der i 

de forgangne 5 år, har arbejdet i virksomheden med et gennemsnitligt timeantal svarende 

til fuldtid i mindst 3 år. Ved indførsel af nære medarbejdere i personkredsen omfattet i KSL 

§ 33 C, var denne definition originalt ansat til 4 år frem for 5 år. Udvidelsen kom ved lov nr. 

532 af 17. juni 2008. Endvidere fjernede man kravet om, at medarbejderen skal være 

ansat i virksomheden på overdragelsestidspunktet. Vurderingen af opfyldelse af fuldtids 

kriteriet, baseres på den pågældende medarbejders indbetalinger til ATP og hvorvidt disse 

svarer til udgiften for en fuldtidsansat.  
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2.1.2.3 Svigerfamilie  

I medfør af reglerne i KSL § 33 C, er der ikke direkte adgang for svigerforældre til, at 

overdrage personlig virksomhed til deres svigerbørn, ved anvendelse af reglerne om 

succession. Der findes dog i KSL, regler som indirekte gør det muligt for svigerbørn, at 

videreføre virksomheden efter samme skattemæssige retsstilling som den hidtidige ejer 

har haft. I KSL § 26 A er der anført følgende: ”Skattemæssige afskrivninger på aktiver, der 

anvendes i en af en gift person drevet erhvervsvirksomhed, foretages af den pågældende, 

uanset om aktivet tilhører denne eller den med ham samlevende ægtefælle”. I medfør af 

denne bestemmelse er der åbnet mulighed for, at svigerbørn kan videreføre en personlig 

virksomhed. Ved anvendelse af reglerne i KSL § 33 C, kan der foretages en overdragelse 

ved succession til virksomhedsejerens barn, hvis ægtemand eller – kone vil kunne 

videreføre den personlige virksomhed og reelt indtræde i den skattemæssige stilling, som 

ellers er overført til modtageren af overdragelsen, jf. ovenfor anførte fra KSL § 26 A. 

Forudsætningen for denne mulighed ligger i, at modtageren og dennes samlever skal have 

indgået ægteskab for, at kunne anvende reglerne fra KSL § 26 A. 

Denne ovenfor anførte mulighed, er stadfæstet i en række domme, herunder er TfS 

2003.254 LR interessant. I dommen havde en datter erhvervet en landbrugsejendom fra 

sin far, efter reglerne om succession af personlig virksomhed, jf. KSL § 33 C, pr. 

1.10.1999. Faderen havde selv erhvervet ejendommen i 1975. Efter overdragelsen til 

datteren, har dennes ægtemand stået for driften af landbruget, samt beskatning af afkastet 

heraf. I 2002 blev det påtænkt, at nedrive landbrugets driftsbygninger og modtage 

nedrivningsfradrag i henhold til Afskrivningslovens (AFL) § 22, stk. 1. Tvisten i dommen 

stod i hvorvidt, ægtemanden som blev beskattet af landbrugets drift og dispositioner, 

kunne anses for, at have ejet ejendommen i mindst 5 år, som AFL § 22, stk. 1, anfører 

som krav for modtagelse af nedrivningsfradraget. Ligningsrådet fandt, at man ved anførsel 

af reglerne i KSL § 26 A og særligt stk. 2, som angiver muligheden for overførsel af aktiver 

imellem ægtefæller, at ægtemanden skulle stilles i samme stilling, som hvis overdragelsen 

ved succession var sket direkte til ham. Derved kunne ægtemanden skatteretligt anses for, 

at have ejet ejendommen siden svigerfaderens anskaffelse i 1975, hvorved han kunne 

nedrive driftsbygningerne og modtage nedrivningsfradrag i henhold til AFL § 22, stk. 1. 
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TfS 2003.254 – er særlig interessant i og med den danner en praksis hvor man ved en 

kombination af KSL §§ 26 A & 33 C, kan overdrage personlig virksomhed til sit barn og 

lade dennes ægtefælle videreføre virksomheden, efter samme skattemæssige retsstilling, 

som man selv havde virksomheden i.  

2.1.3 Fortrydelsesregler  

I forbindelse med overdragelsen af personlig virksomhed til den afgrænsede personkreds, 

jf. ovenfor, er det ikke ens betydende med, at modtageren har de fornødne kompetencer, 

ønsker eller muligheder for, at videreføre virksomhedens drift. I denne forbindelse er der 

indført regler, således man kan lade successionen ”gå tilbage” til den originale overdrager. 

Disse regler blev indført ved lov 532 af 17. juni 2008 og er indføjet som et tillæg i KSL § 33 

C. Loven trådte i kraft pr. 1. januar 2009.  

Forarbejderne til loven anfører dog, den primære målgruppe, som værende tilfælde hvor 

modtageren efterfølgende bliver alvorlig syg og vil være ude af stand til at videreføre 

virksomheden9.  

I henhold til KSL § 33 C, stk. 13, er der opstillet 3 krav for, at man kan lade dispositionen 

”gå tilbage”: 

• Tilbageførslen skal ske indenfor 5 år fra første overdragelse, 

• at overdragelsen sker til den tidligere ejer, som erhvervsvirksomheden blev 

erhvervet fra, og 

• at den første overdragelse skete med succession. 

Der er dermed indlagt hjemmel, til og kunne foretage en succession i opadgående retning, 

såfremt man af forskellige årsager ikke ønsker eller evner, at videreføre den modtagne 

virksomhed. 

2.1.4 Hvad er omfattet  

Ved en overdragelse ved succession er det ikke nødvendigvis hele virksomheden, som 

skal overdrages. Der tages udgangspunkt i KSL § 33 C: ”Ved overdragelse i levende live 

af en erhvervsvirksomhed, en af flere erhvervsvirksomheder eller en andel af en eller flere 

erhvervsvirksomheder til…” Det er hermed ment, at der kan udskilles enten en hel, flere 

hele virksomheder eller en andel af en erhvervsvirksomhed. I forhold til tilfældet, hvor man 

adskiller en andel af en erhvervsvirksomhed angives det, at der skal være tale om en 

                                                 
9 Jf. Generationsskifte og Omstrukturering, s. 32, 2. afsnit, 1. – 3. linje.  
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andel der fortsat vil kunne fungere, som en virksomhed, uafhængigt af virksomheden den 

er udskilt fra. Dette følger bl.a. af, at man ved lov nr. 532 af 17. juni 2008, indførte 

præciseringen ”erhvervsvirksomhed” frem for den tidligere ordlyd ”virksomhed”. I 

forarbejderne til denne lov, fremgår det bl.a. at præciseringen har været nødvendig for at 

gøre det klart, at der skulle være tale om en selvstændig erhvervsvirksomhed, der ville 

kunne videreføres med fortsat drift for øje10. Den direkte definition af 

virksomhedsbegrebet, differerer afhængig af hvilke love man søger hjemmel i. Tages der 

udgangspunkt i KSL § 33 C anføres det at udlejning af fast ejendom ikke kan anses som 

værende en selvstændig virksomhed.  Skæver man imidlertid til reglerne i 

Virksomhedsomdannelses-loven (VOL), finder man i medfør af § 2, stk. 1, at fast ejendom 

anses som en selvstændig virksomhed. I anden praksis har SKAT bl.a. anlagt en mere 

generel fortolkning af virksomhedsbegrebet, jf. bl.a. TfS 2006.366 SM, hvor der blev spurgt 

til begrebet virksomhed i relation til hvorvidt to aktieposter opfyldte begrebet i forbindelse 

med Fusionsskattelovens § 15 C. I denne sammenhæng blev der anlagt en generel 

betragtning med ordlyden: ”den sædvanlige skatteretlige forståelse af begrebet”. Herved 

blev der taget en mere generel antagelse for, hvad der kunne anses som værende en 

virksomhed. Af hensyn til bestemmelserne for, hvad der kan anses som værende en 

virksomhed i relation til virksomhedsoverdragelse ved succession, er det dog præciseret, 

at man ikke kan anse udlejning af fast ejendom, som været omfattet af 

virksomhedsbegrebet. Dette værende til trods for, at man i mange tilfælde vil komme ud 

for, at udlejning af fast ejendom, vil være det primære aktiv og aktivitet i en virksomhed. 

Endvidere er det opstillet som et krav i de løbende diskussioner og forarbejder til loven, 

samt ændringer heraf (KSL § 33 C), at der skulle være tale om en ideel andel11 af en 

virksomhed. Dette er forstået som værende en andel, der selvstændigt ville kunne 

videreføres, som fx fast ejendom under normale forhold ville kunne ved fx ved udlejning. 

Det antages, at man har forsøgt, at opstille visse minimumskrav i relation til anvendelse af 

reglerne, af hensyn til eventuelt misbrug fx i forbindelse med anskaffelser i privatøjemed, 

kunne man forestille sig reglerne om succession ville kunne misbruges til køb af aktiver og 

fradrag for moms heraf, med efterfølgende succession til børn, samlevere mv., omfattet af 

personkredsen for succession, med væsentlig mere fordelagtig samlet vederlæggelse end 

                                                 
10 Jf. Generationsskifte og Omstrukturering, s. 34, 2-3. afsnit 
11 For omtale af den omtalte ideel andel, se forarbejderne L51 88-89, samt andel af en virksomhed jf. KSL § 
33 C, stk. 1, 1. pkt. 
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tilfældet ville være for direkte køb på det uafhængige marked. Reglerne er til for og sikre, 

at der kan ske en videreførelse af erhvervsvirksomheder, efter begunstigede regler, da 

man ønsker og belønne folk for dette. Af hensyn til det grundlæggende i forhold til 

virksomhedsbegrebet, som anvendes i relation til en lang række af love og dispositioner i 

virksomheder og selskaber, herunder blandt andet i forbindelse med tilførsel af aktiver, 

fusioner, spaltninger og som ovenfor anført virksomhedsomdannelser, burde begrebet 

ensrettes så vidt det er muligt, således der ikke kan herske tvivl om hvorvidt man opfylder 

kravene hertil, afhængig af de dispositioner man ønsker at foretage.  

I relation til tidligere anført afsnit om personlig virksomhed og definition heraf, jf. afsnit 

1.3.2 – definitioner, skal det bemærkes, at det under successionsbegrebet ikke alene er 

nok, at man opfylder de grundlæggende betingelser for anvendelse af virksomhedsordning 

og øvrige ordninger for selvstændigt erhvervsdrivende. Der er således ikke hjemmel for 

alene, at kunne overdrage en likvid beholdning, til en arving, da denne ikke alene kan 

opfylde virksomhedsbegrebet om en ideel andel af en personlig virksomhed, til trods for 

der ikke nødvendigvis er andre aktiver i en konsulentvirksomhed ført efter en af de 3 

beskatningsformer for selvstændigt erhvervsdrivende.  

2.1.5 Aktiver omfattet af successionsreglerne  

I henhold til ovenfor anført i afsnit 2.1.4, omkring hvad der mindst kan overdrages, som 

virksomhed ved overdragelse ved succession, kan alle aktiver overdrages, dog gælder 

særlige regler og betingelser for enkelte typer.  

 

2.1.5.1 Fast ejendom  

Sorteper i forhold til overdragelse af virksomhed ved succession er fast ejendom, som 

traditionelt, har været væsentligt begrænset i forhold til overdragelse ved succession. Som 

det er anført i ovenfor nævnte afsnit, er det ikke muligt, at overdrage udlejnings ejendom 

ved succession.  

Forudsætningen for og kunne succedere i fast ejendom, tager udgangspunkt i 

overdragerens skattemæssige retsstilling for genvundne afskrivninger, jf. AFL, og 

Ejendomsavancebeskatningsloven (EBL). Man kan alene succedere i fast ejendom, 

såfremt der kan konstateres en gevinst på de genvundne afskrivninger, i henhold til EBL’s 

regler. Herudover har der traditionelt set været væsentlige flere begrænsninger for øvrig 

fast ejendom, som dog er lempet løbende, senest ved lov nr. 532 af 17. juni 2008, med 
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virkning pr. 1. januar 2009. Ændringen medfører, at man kan succedere i fast ejendom, 

selvom mindre end halvdelen anvendes i den overdragne erhvervsvirksomhed. Dette 

medfører dog, at man også succederer i en tilsvarende nedsat andel af avancen ved 

senere afståelse, svarende til den erhvervsmæssige andel. Såfremt den erhvervsmæssige 

andel udgør mere end 50 % af ejendommen, vil det derimod være muligt, at succedere i 

den fulde avance. Under antagelse af, at beskatning af avance, under den 

erhvervsmæssige drift generelt set vil være en fordel – er det vurderet, at man bør 

tilstræbe en erhvervsmæssig anvendelsesgrad på 50 % +. 

Endvidere er det værd, at bemærke, at disse regler vedrørende fast ejendom er indsat af 

hensyn til de nærmere regler omkring ”pengetanks – begrebet”, som jeg vil kom ind på, jf. 

afsnit 1.3.1.1. 

 

2.1.5.2 Værdipapirer  

Den generelle lov, som anvendes ved overdragelse med succession er KSL § 33 C. I 

medfør af værdipapirer, som fx aktier, anparter, andelsbeviser mv. finder 

Aktieavancebeskatningslovens (ABL) §§ 34, 35 & 35 A anvendelse. 

I medfør af man succederer i overdragerens sted, vil man indtræde i dennes 

skattemæssige retsstilling. Der vil derfor ikke ske afståelsesbeskatning, efter gældende 

principper, men man vil indtræde i overdragerens sted, som havde man selv erhvervet sig 

værdipapirerne på tidspunktet hvor denne havde erhvervet dem, jf. ABL § 34, stk. 1. Det 

bemærkes, at denne regel alene tager udgangspunkt i beskatning af eventuel gevinst/tab 

på værdipapirerne. Dette forhold tager naturligvis ikke udgangspunkt i den vederlæggelse 

og værdiansættelse, der må foretages for posten i relation til den samlede overdragelse og 

vederlæggelse for denne12.  

ABL § 34, stk. 1, opstiller følgende generelle krav for at overdragelse af aktier kan finde 

sted: ”1) Overdragelsen sker til børn, børnebørn, søskende, søskendes børn, søskendes 

børnebørn eller en samlever, hvorved forstås en person, som på overdragelsestidspunktet 

opfylder betingelserne i boafgiftslovens § 22, stk. 1, litra d. Stedbarns- og adoptivforhold 

sidestilles med naturligt slægtskabsforhold. 

2) Den enkelte overdragelse af aktier udgør mindst 1 pct. af aktie- eller anpartskapitalen. 

                                                 
12 Jf. JV;2012-1 2.1.3.1. 
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3) Der er tale om aktier i et selskab m.v., hvis virksomhed ikke i overvejende grad består af 

udlejning af fast ejendom eller besiddelse af kontanter, værdipapirer el.lign., jf. stk. 6. 

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

frugtplantage eller skovbrug, jf. vurderingslovens § 33, stk. 1 eller 7, anses i denne 

forbindelse ikke som udlejning af fast ejendom. 

4) Aktierne er ikke omfattet af § 1913”. 

Ovenstående forhold er indsat af hensyn til virksomheder/selskaber omfatter af 

pengetanksreglen, som omtalt i afsnit 1.3.1.1. 

 

2.1.5.3 Konto for opsparet overskud (VSO)/ Konjunkturudligningskonto (KAO) 

Såfremt overdrageren har anvendt VSO i årene forud for overdragelsen, vil man skulle 

tage stilling til, hvad der skal ske med det opsparede overskud. I medfør af reglerne i KSL 

§ 33 C, stk. 5, er der anført hjemmel til og kunne lade opsparet overskud indgå som en del 

af overdragelsen, selv ved succession.  

Når man tager fat i opsparet overskud, skal det dog bemærkes, at der ikke er tale om et 

aktiv, som man ellers vil have fokus på ved overdragelserne. Der er derimod tale om en 

passiv post, som ikke har nogen særlig driftsmæssig betydning i og med den heller ikke 

har stået for finansiering af aktiver. Der er alene tale om en skattemæssig forpligtelse, som 

man vil kunne overdrage til sin efterfølger.  

I forhold til hvorvidt man skal lade opsparet overskud indgå i successionen, skal man kigge 

på konsekvenserne. Hvis man undlader, at inddrage det opsparede overskud, vil 

overdrageren blive tvunget til og hæve dette, hvorved det vil falde til beskatning. Samtidigt 

vil der derfor skulle være en andel af virksomhedens likvider, eller andre aktiver, som skal 

tilfalde overdrageren, til udligning heraf. Ved tvangshævning af denne post, vil det kunne 

forekomme, at der vil komme en meget stor post til beskatning, som man ikke nødvendig 

vis har midlerne til og indfri. Det er fx ikke uhørt, at se revisorer, advokater og læger med 

opsparede overskud i tre cifrede millionbeløb.  

Konsekvensen hvis man vælger, at lade konto for opsparet overskud indgå i successionen 

er, at modtageren indtræder i overdragerens sted. For overdrageren har det den fordel, at 

den foreløbigt betalte a’conto virksomhedsskat, vil være endelig og han vil ikke have 

yderligere forpligtelser i relation til denne post. Det må endvidere antages, at det vil være 
                                                 
13 ABL § 19, omfatter generelt aktier og investeringsbeviser udstedt af investeringsselskaber og selskaber 
med investeringer for øje.  
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en særlig belastning, at overtage denne passiv post, da den ikke har nogen direkte 

driftsmæssig betydning for virksomheden. Endvidere medføres det, at for og kunne 

medtage konto for opsparet overskud, som en del af virksomhedsoverdragelsen, vil man 

skulle gennemføre overdragelsen, senest dagen efter udløbet af seneste indkomstår14. 

I og med det antages, at være mere en belastning end en gevinst og modtage denne post, 

vil man som udgangspunkt gøre klogt i en betragtning om hvorvidt overdrageren har 

midlerne til og indfri denne udskudte skattemæssige forpligtelse. Såfremt han ikke har det, 

bør man dog lade den indgå i overdragelsen, da den derved ikke har samme umiddelbare 

likviditetstræk, som den eller ville have, hvis den kom til fuldbyrdelse hos overdrageren.  

Det bemærkes, at dette afsnit er skrevet med VSO og konto for opsparet overskud in 

mente. Reglerne for konjunkturudligningskonto ved anvendelse af KAO, er de samme, 

hvorfor det ikke givet mening at gengive dem, med en anden konto og ordning in mente. 

Reglerne herom er noteret i KSL § 33 C, stk. 6. 

2.1.6 Værdiansættelse  

Som tidligere nævnt kort, vil hovedreglen ved værdiansættelse af aktiverne altid være 

afståelsesprincippet. Dette betyder, at såfremt en pålidelig værdi kan opgøres for aktivet i 

handel og vandel, vil denne værdi skulle lægges til grund for aktivets værdiansættelse, jf. 

KSL § 33 C, stk. 3.  

Da der i generationsskifte øjemed ofte vil være tale om overdragelser imellem personer, 

omfattet af særlige relationer, jf. den personkredsen – afsnit 2.1.2, vil der derfor være tale 

om personer, der kan være interesseforbundne. Der er som tidligere nævnt, angivet 

hjemmel til, at SKAT kan foretage korrektion af værdiansættelsen, såfremt denne ikke 

findes repræsentativ for aktivet, jf. afsnit 2.1.3. 

Værdiansættelsen til pålidelige handelsværdier, kan for enkelte aktiver ikke altid opgøres 

pålideligt, disse omfatter:  

• Goodwill, 

• Fast ejendom, 

• Aktier/anparter15. 

                                                 
14 Jf. Generationsskifte og Omstrukturering S. 41, 2. afsnit – s. 42, 2. afsnit. 
15 Her tænkes særligt på kapitalandele i selskaber, som ikke er optaget til handelsværdier (jf. lagerprincippet) 
eller optaget til handel på de finansielle markeder (noterede værdipapirer). 
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Der er derfor indført en række vejledende værdiansættelsesprincipper for disse aktiver, 

som originalt blev offentliggjort i værdiansættelsescirkulæret (Cirk. Nr. 185 af 17. 

november 1982 – herefter kaldet værdiansættelsescirkulæret). Efterfølgende er der 

udgivet yderligere 2 cirkulærer, som vedrører værdiansættelsen, TSS-cirk. Nr. 5 af 15. 

marts 2000-516 (fast ejendom), TSS-cirk. Nr. 9 af 28. marts 2000 (værdipapirer) og TSS-

cirk. Nr. 10 af 28. marts 2000 (goodwill). Indførelsen af disse to cirkulærer har begrænset 

omfanget hvor med man anvender det oprindelige værdiansættelsescirkulære.  

Værdiansættelsescirkulæret omfatter ifølge dets overskrift ”værdiansættelse af aktiver og 

passiver i dødsboer m.m. og ved gaveafgiftsberegning”. Denne overskrift har medført, at 

man har tolket det, som om det finder anvendelse på den dagældende Arveafgiftslov 

(AAL) § 44, nu Boafgiftslovens (BAL) § 22 - benævnte personkreds. Med udgangspunkt i 

denne praksis var overdragelser fra forældre til børn omfattet af cirkulæret, men ikke 

imellem søskende og samlevere, som ikke var nævnt heri17. Ved indførslen af de to nye 

cirkulærer i marts år 2000, fremgik det af begge, at de fandt anvendelse på overdragelser 

imellem interesseforbundne parter, som ikke var omfattet af værdiansættelsescirkulæret. 

På baggrund af dette kan man udlede, at værdiansættelsescirkulæret af 1982, alene finder 

anvendelse ved værdiansættelse af aktiver og passiver ved dødsbo, samt 

gaveafgiftsberegning og dermed den personkreds, som er anført i BAL § 2218. Omfattet 

herunder er fx overdragelser imellem interesseforbundne parter hvor der vederlægges ved 

gaveoverdragelse, såvel helt som delvist. 

 

2.1.6.1 Goodwill  

Som det er anført i ovenstående afsnit, er goodwill et af de aktiver, som der kan være 

visse udfordringer ved værdiansættelsen af. Dette skyldes i sagens natur, betegnelsen 

goodwill. Goodwill er i sagens natur, et udtryk for den ”mer” – værdi man har givet for 

noget, som et udtryk for den indtægt man forventer, dette vil forventes at indbringe. 

Værdiansættelsen af goodwill efter TSS Cirk. 2000-10, sker da derfor også med 

udgangspunkt i de historiske data for virksomheden over dennes indtjening. Der tages ved 

                                                 
16 Som nævnt i tidligere afsnit, er cirkulæret afskaffet igen efterfølgende, dog er principperne, som det 
introducerede blevet overført til LV2010-1; S.F.2.3.2. og efterfølgende opdateringer af denne 
17 Ved indførslen af værdiansættelsescirkulæret, blev det anvendt i stort set alle situationer, sidenhen er der 
kommet ny praksis og anvendelsesmulighederne er indskrænket, som anført. 
18 Jf. Generationsskifte og Omstrukturering S. 57, 5. sidste linje – 2. sidste linje. 
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beregningen udgangspunkt i de seneste 3 årsregnskaber19 og årets resultat før skat. Der 

foretages, jf. cirkulæret, herefter følgende korrektioner: 

• - ikke udgiftsført løn eller vederlag til eventuel medarbejdende ægtefælle 

• - Finansielle indtægter 

• + Finansielle udgifter 

• +/- Ekstraordinære poster i henhold til årsregnskabsloven 

• + Afskrivninger på tilkøbt goodwill 

Alternativt kan der også tages udgangspunkt i virksomhedens skattepligtige indkomst, 

hvorved der skal foretages følgende korrektioner: 

• ÷ Medarbejdende ægtefælle 

• ÷ Finansielle indtægter 

• + Finansielle udgifter 

• + Investeringsfondshenlæggelser20 

• + Forskudsafskrivninger 

• +/÷ Andre ikke skatterelevante driftsmæssige poster 

• + Afskrivninger på tilkøbt goodwill 

Af de fremkomne 3 regulerede resultater beregnes et vægtet gennemsnit. Vægtningen er 

baseret således, at det seneste års regulerede resultat vægtes højest. Det vægtede 

gennemsnit reguleres igen for følgende 4 poster: 

• Udviklingstendens – Der tages forbehold for denne faktor, på baggrund af den 

driftsmæssige udvikling, virksomheden har gennemgået i de 3 vægtede år. Dette 

kommer til udtryk ved, at udviklingen fra år 1 til år 3 divideres med 2, hvilket 

tillægges den vægtede gennemsnitsindtjening for de 3 år. 

• Driftsherreløn - Der kan fratrækkes mellem kr. 250.000 og kr. 1.000.000, til 

driftsherreløn, hvilket der under normale omstændigheder ikke er fradrag for i 

virksomheden, hvilket under normale omstændigheder vil være tilfældet for et 

selskab. Det fratrukne beløb, skal modsvare hvad det ville have kostet, at have en 

ansat til og udføre virksomhedsejerens job i et tilsvarende selskab.  

• Forrentning af virksomhedens aktiver – Der skal fratrækkes en forrentning af 

samtlige virksomhedens aktiver, baseret på kapitalafkastsatsen, jf. VSL § 9, med 

                                                 
19 Udarbejdet efter Årsregnskabslovens (ÅRL) regler. 
20 Sidste indkomstår hvor dette fandt anvendelse var for 1998. 
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tillæg på 3 %. Opgørelsen af forrentningsgrundlaget udgør virksomhedens aktiver, 

fratrukket driftsfremmende aktiver, som obligationer og pantebreve mv. 

• Kapitaliseringsfaktor – Slutteligt tillægges en faktor, baseret på det forventede årlige 

afkast, samt goodwillens forventede levetid, som et udtryk for hvor længe man kan 

forvente goodwillen genererer indtægter. Baseret på den resterende levetid for 

goodwill på overdragelsestidspunktet, baseres en kapitalafkastsats, jf. VSL § 9, 

med tillæg på 8 %. Ved en vurdering af goodwillens forventede levetid, beskriver 

cirkulæret følgende faktorer, som kan være indikatorer for levetiden:  

o ”Type og kompleksitet af virksomhedens produkter og/eller tjenesteydelser 

� Eksempelvis må det antages, at goodwill typisk har en længere 

levetid, hvor der er tale om produktion og/eller salg af helt unikke 

produkter/tjenesteydelser 

� Modsat hvor der er tale om produktion/salg af standardiserede og 

masseproducerede produkter  

o Produktion/forhandling af et indarbejdet og anerkendt varemærke må 

antages at have en forlængende effekt på goodwillens levetid. 

• Hvis køber i løbet af kort tid ved etablering af en helt ny virksomhed kan opbygge 

en goodwill svarende til den der er knyttet til den aktuelle virksomhed, må goodwill 

antages at have en forholdsvis kort levetid. Dette gælder eksempelvis mindre 

håndværksvirksomheder.” 

Resultatet af de ovennævnte forhold, viser et vejledende resultat for om goodwill kan 

medtages i overdragelsen. Et positivt resultat skal tillægges virksomhedens værdi ved 

overdragelse. Et negativt resultat derimod, er udtryk for at aktivet ikke bidrager til 

virksomhedens indtjening, hvorfor det ingen værdi har for virksomheden. Det er ikke muligt 

at modregne negativ goodwill i anskaffelsessummen.  

Det fundne resultat er kun vejledende, der kan være yderligere indikationer, som kan 

foranledige en yderligere regulering af goodwill. I TSS Cirk. 2000-10, er der anført en 

række forhold. Disse baserer sig primært på det økonomiske aspekt, som fx udarbejdede 

budgetter/prognoser, baseret på indkøbsaftaler mv., udvikling fra seneste 

regnskabsafslutning og frem til overdragelsen. I negativ retning kan dog nævnes forhold, 

om en lille kundekreds af markante kunder eller indtægter baseret på store indkomstbeløb. 

Der bør foretages en negativ korrektion for sådanne begivenheder, da man ikke kan være 
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sikker på de forekommer igen. Af de mere personlige aspekter kan det fx nævnes 

indflydelse fra virksomhedens ejer eller nøglemedarbejderes relationer til kunder mv., som 

kan have en negativ indflydelse på værdiansættelsen af goodwill. 

2.1.6.2 Fast ejendom  

Jeg har tidligere i opgaven kort berørt hvordan værdiansættelsen for fast ejendom bl.a. har 

udviklet sig igennem tiden. I praksis anno 2012, anvendes reglerne frembragt i TSS Cirk. 

2000-5, til værdiansættelsen, i tilfælde af en pålidelig værdi i handel og vandel ikke kan 

opgøres, jf. KSL § 33 C, stk. 3. Som udgangspunkt vil dette være tilfældet ved 

interesseforbundne parter, hvilket cirkulæret henvender sig til. Cirkulæret er udfaset, men 

den praksis som blev beskrevet er bibeholdt jf. JV;2012-1 C.H.2.1.8.2,  

Værdiansættelsen skal ske til seneste offentlige ejendomsvurdering. Da det dog er 

indrømmet, at denne ikke altid er en repræsentativ værdi for fast ejendom, set i forhold til 

prisen i handel og vandel, er det muligt, at foretage korrektioner, baseret på foretagne 

ombygninger eller forbedringer på ejendommen, som der ikke er taget højde for ved den 

offentlige ejendomsvurdering. 

 

2.1.6.3 Værdipapirer 

Værdiansættelsen af værdipapirer sker i henhold til TSS Cirk. 2000-9, som vedrører aktier 

og anparter overdraget imellem interesseforbundne parter udenfor gave- og 

afgiftskredsen. Endvidere må overdragelsen ikke være omfattet, af cirk. nr. 185 af 17. 

november 1982. Den faktiske værdiansættelse baserer sig på typen af værdipapir, som 

skal overdrages. 

2.1.6.3.1 Børsnoterede aktier og værdipapirer 

Værdiansættelsen af værdipapirer optaget på de finansielle markeder, kan ansættes til 

kursværdi, da dette er repræsentativt for den værdi en uafhængig 3. part ville give for dem. 

Da dette er hovedreglen i forhold til værdiansættelse, jf. KSL § 33 C, stk. 3, er 

værdipapirer optaget på de finansielle markeder, relativt nemme og værdiansætte. 
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2.1.6.3.2 Unoterede aktier og værdipapirer 

Hovedreglen siger fortsat, at værdiansættelsen skal ske til handelsværdi. I og med 

unoterede værdipapirer, ikke er optaget til handel på de finansielle markeder, er det en 

større udfordring, at foretage en repræsentativ værdiansættelse for disse. 

I henhold til TSS Cirk. 2000-9, er der dog opstillet en hjælperegel, som kan anvendes til 

værdiansættelsen heraf. Beregningen baserer sig på en opgørelse af den indre værdi af 

selskabet aktierne ligger i. Den indre værdi kan opgøres med korrektion for følgende21: 

• Fast ejendom – Den bogførte værdi reguleres til den offentlige ejendomsvurdering, 

med tillæg, jf. 2.1.6.2 ovenfor. 

• Unoterede aktier/anparter i associerede selskaber. 

• Goodwill værdien reguleres, jf. 2.1.6.1. 

• Udskudt skat reguleres med 25 % af ovenstående reguleringer. 

• Bogført værdi for egne aktier medregnes ikke. 

Ovenstående hjælperegel kan fraviges, såfremt den ikke giver et egnet udtryk for værdien 

af de overdragende aktier. 

2.1.6.4 Cirk. nr. 185 af. 17. november 1982 

Som ovenfor nævnt finder værdiansættelsescirkulæret stadig anvendelse ved 

overdragelser fra dødsbo, eller gaveafgiftsberegning og dermed den personkreds, som er 

anført i BAL § 22. Værdiansættelsescirkulæret adskiller sig i praksis primært for to 

områder – fast ejendom og aktier/anparter. Hovedreglen er fortsat en værdiansættelse 

baseret på aktivets værdi i handel og vandel.  

For værdiansættelse af fast ejendom, efter værdiansættelsescirkulæret, lærte vi ovenfor, 

at dette skulle fastsættes til offentlig ejendomsvurdering, med korrektion for forbedringer. 

Ved værdiansættelse efter reglerne i værdiansættelsescirkulæret, tages der også 

udgangspunkt i den offentlige ejendomsvurdering. Korrektionen heraf, baserer sig dog ikke 

                                                 
21 Korrektioner anført på baggrund af reglerne omtalt i TSS Cirk. 2000-9 
(http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=82336&vId=0) 
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på forbedringer, men en fastsat procentsats på +/- 15 % i forhold til den offentlige 

ejendomsværdi.  

Værdiansættelsen af børsnoterede aktier, vil hovedreglen altid være værdiansættelse efter 

dagsværdi, da denne værdi er den mest repræsentative. For så vidt gælder de unoterede 

aktier, skal de i henhold til værdiansættelsescirkulæret, ansættes efter 

formueskattekursen22. Gældende kapitaliseringsfaktorer23 

• Indtjeningsevne 10,5  

• Modificerende regel 5,25  

• Udbytte 76,0  

• Indre værdi 80,0 

Som kapitaliseringsfaktorerne afslører, beregnes skattekursen på baggrund af 

indtjeningsevne24, udloddet udbytte25 & aktiernes skattemæssige indre værdi26 fra det 

seneste årsregnskab. Der tages ved beregningen udelukkende udgangspunkt i de 

skattemæssige værdier. Den fundne skattekurs, kan anvendes som 

værdiansættelsesindikator, indtil 1 måned før regnskabsårets udløb27. 

Ser man værdiansættelsescirkulæret i forhold til de 3 cirkulærer fra 2000 vil man se, at 

1982 – cirkulæret tager udgangspunkt i skattemæssige værdier, mens 2000 – 

cirkulærerne, tager udgangspunkt i regnskabsmæssige værdier og historiske data.  

2.1.6.5 Værdiansættelse i en global krise 
Som mit emnevalg antyder, er der en stor fokus på, hvorledes den økonomiske afmatning, 

har betydning for generationsskifter. Hovedreglen for værdiansættelsen finder sted efter 

en værdi i handel og vandel. Der er for en række aktiver, hvor denne værdi kan være 

                                                 
22 Formueskatten blev udfaset ved lov nr. 1219 af 27. december 1996. Ved denne forbindelse ophørte det 
daværende told & skat, med at udarbejde kurslister. Af hensyn til fortsat anvendelse heraf ved 
værdiansættelse, er der efterfølgende blevet udarbejdet årlige kapitaliseringsfaktorer, som skulle anvendes i 
stedet. 
23 Jf. Revifax 1001 af 14. november 2011. 
24 Er baseret på et gennemsnit af selskabets driftsresultat, opgjort som skattepligtig indkomst før fradrag af 
tidligere års underskud, med tillæg af skattefrie udbytter og reduceret med beregnet skat, for de seneste 3 
år, sat i forhold til selskabskapitalen. 
25 Baseret på det afsatte udloddede udbytte, sat i forhold til selskabskapitalen.  
26 Den indre værdi er beregnet som regnskabsmæssig egenkapital korrigeret for forskellene imellem 
regnskabs- og skattemæssige værdier. 
27 Jfr. TfS 1989.285 LSR. 
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særligt påvirket af den generelle økonomiske krise. Herunder tænkes især på markedet for 

fast ejendom og værdipapirer. Disse to markeder har været særligt hårdt ramt28, som følge 

af finanskrisen. Der er dog også for disse to markeder, opstillet særlige cirkulærer om 

vejledning ved værdiansættelser af disse.  

For fast ejendom tages der fat i praksis fra TSS Cirk. 2000-5, med udgangspunkt i den 

seneste offentlige ejendomsvurdering. Tager man udgangspunkt i de offentlige 

ejendomsvurderinger29 for hhv. 2008 og 2010, tegner der sig et billede som overrasker mig 

noget. De offentlige ejendomsværdier for beboelsesejendomme og butikker er steget 

medens landsbrugsejendomme er de eneste som generelt er faldet i perioden. Mine 

antagelser ved opstart på opgaven, gik på at der ville være sket en generel afmatning af 

markedet, hvilket især ville ramme værdiansættelsen af fast ejendom. Da der imidlertid 

tages udgangspunkt i offentlige ejendomsværdier, som overordnet set er steget i perioden 

2008 – 2010, afviser dette mine antagelser omkring en generel lavere værdiansættelse for 

fast ejendom i forbindelse med generationsskifter30. 

Ved samme vurdering for værdipapirer, er der dog en forskel, at spore. Da hovedreglen er 

værdiansættelse i handel og vandel, vil værdipapirer optaget på de finansielle markeder, 

være lette at værdiansætte vha. gældende kursværdi. Der er generelt for de finansielle 

markeder, sket et væsentligt fald i kurserne, siden start 2007/08 – niveau. For så vidt 

angår de unoterede værdipapirer, skal der jf. praksis fra TSS Cirk. 2000-9, foretages en 

værdiansættelse baseret på den indre værdi for selskabet. Selskabet vil være en del af 

markedet, som det er antaget ikke kan være gået udenom påvirkning af den finansielle 

krise, dog er værdiansættelsen herfor mere individuelt baseret. Et godt ledet selskab, vil 

således formegentligt ikke været blevet ramt synderligt af den finansielle krise i forhold til 

selskabets indre værdi.  

Set i lyset af mine antagelser for området, ville jeg have antaget, at værdiansættelsen ville 

have været markant hårdere ramt af den finansielle krise, hvilket især ville have kunnet 

åbne for familiebaserede generationsskifter med udnyttelse af de markant lavere 

overdragelsessummer.   

                                                 
28 Der henvises til dansk statistik for generel prisudvikling i ejendomspriser i Danmark de senere år. 
http://dst.dk/da/Statistik/emner/ejendomme.aspx 
29 Ved vurdering heraf, har jeg taget udgangspunkt i SKAT’s offentliggjorte statistik for hele landet, jf. side 3, fra hhv. 
1. halvår 2010 (http://www.skat.dk/getFile.aspx?Id=72904) og 2011 (http://www.skat.dk/getFile.aspx?Id=88949). 
30 Der skal ved denne udtalelse alene ses på landsgennemsnittet, da det ikke kan afvises, at der lokalt vil være store 
afvigelser, at finde.  
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2.1.7 Vederlæggelse for overdragelsen  

Vederlæggelsen for overdragelsen kan forekomme på 3 måder: 

• Overdragelsen vederlægges ved likvide midler, eller udstedelse af et gældsbrev 

• Erhververen modtager den fulde værdi af overdragelsen, som en gave 

• En kombination – delvis gaveoverdragelse og vederlæggelse 

Den nærmere vederlæggelsesform, bør diskuteres allerede ved planlægningsstadiet, da 

der skal tages højde for eventuelle likvide behov for såvel overdrager, som erhverver.  

Hvordan vederlæggelsen finder sted har viderebetydning for værdiansættelsesmetoderne, 

som nævnt i afsnittet herom.  

 

2.1.7.1 Passivpost 

I forbindelse med overdragelse ved succession, er der som udgangspunkt tale om en 

skatteudskydelse, da skatten først forfalder i det øjeblik man afstår den modtagne 

virksomhed. Ved erhvervelse heraf, modtager man endvidere en skatteforpligtelse, som 

kan blive indregnet, som en gældspost. Der er derfor indføjet hjemmel i KSL § 33 D, til 

beregning af en passivpost, ved overdragelser omfattet af ABL § 34. 

Betingelsen for KSL § 33 D er, at der er tale om en hel eller delvis gaveoverdragelse.  

Det er muligt, at modregne passivposten i gaveafgiftsgrundlaget. 

 

2.1.7.2 Gave 

Hvis vederlæggelsen udlignes vha. gaveoverdragelse, vil der skulle afregnes enten en 

gaveafgift, eller en skat, afhængig af de personlige relationer, jf. BAL § 22. I henhold til 

bestemmelserne vil børn, børnebørn mv. blive omfattet af reglerne for gaveafgift på 15 % 

af overdragelsen, fratrukket et grundbeløb på kr. 58.700 (2011-niveau). 

Er der derimod tale om en overdragelse til en medarbejder, er denne ikke omfattet af 

personkredsen i BAL § 22, hvorfor denne skal afregne skat, efter reglerne for personlig 

indkomst. 

 

2.2 Succession af aktier/anparter  

Overdragelse af aktier/anparter (herefter blot refereret til som aktier) i et kapitalselskab, 

sker efter samme praksis, der er beskrevet i afsnit 2.1 ovenfor. Ved overdragelse af aktier, 

tages der dog endvidere udgangspunkt i ABL § 34 i tillæg til den praksis, som er fundet i 

primært KSL § 33 C. 
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Grunden til jeg kort har valgt, at angive dette som et mindre punkt for sig selv er, at det 

ofte forekommer i den skatteretlige litteratur, at overdragelse af hhv. personlig virksomhed 

og aktier, anføres særskilt. Dette begrundes primært med to ting. For det første tages der 

udgangspunkt i ABL § 34, ved overdragelse af aktier. For det andet er der ved 

overdragelse af aktier, blot tale om overdragelse af en overordnet kapitalinteresse i et 

selskab, mens der ved overdragelse af personlig virksomhed, er tale om overdragelse af 

en aktivmasse, som udgør en virksomhed.  

2.3 Salg af aktiver/aktier 

Dette er den simpleste form for generationsskifte. Der er alene tale om afståelse af aktiver, 

eller kapitalandele, uden nogen form for succession. Dette medfører dog for sælger, at der 

vil være tale om afståelse i henhold til afståelsesprincippet, hvilket medfører beskatning af 

gevinsten. Beskatningen af sælgeren, baserer sig på ABL regler herfor, hvilket afhænger 

af om der er tale om datterselskabsaktier, eller aktier i et associeret selskab. 

I forhold til erhververen, vil denne skulle forholde sig til den faktiske anskaffelsessum og 

modtagelsestidspunkt, da der ikke er tale om succession.  

Værdiansættelsen skal ske i henhold til de samme principper, som er gældende for 

overdragelser ved succession, jf. ovenfor afsnit 2.1.6. 

De umiddelbare fordele ved denne form for generationsskifte er primært, at salget kan 

foretages forholdsvist hurtigt og uden de store forarbejder. Endvidere vil denne form være 

nemmere i tilfælde af salg til 3. part, da der ikke er nogen begrænsende regler for hvem 

der kan sælges til. Ulempen der knytter sig til metoden er imidlertid, at der er tale om en 

skattebetaling, som skal afregnes umiddelbart efterfølgende. Der kan i mange tilfælde 

være tale om en betragtelig betaling, hvilket stiller krav til handelen om en umiddelbar 

vederlæggelse. Dette gør handelsformen mindre fleksibel, da det afskærmer for 

muligheden for og vederlægge ved udstedelse af et gældsbrev til sælger. En umiddelbar 

løsning på dette kan dog baseres på en vederlæggelse i hhv. likvider til afregning af 

skatteforpligtelsen, samt et gældsbrev for resten. 

2.5 Fordele og ulemper ved de enkelte metoder 

I forbindelse med en vurdering af fordele og ulemper ved de enkelte metoder, bør man 

evaluere sine muligheder i forhold til den faktiske generationsskifte situation, man står for 

og skulle planlægge. 
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Umiddelbart er jeg personligt fortaler for anvendelse af et selskab frem for en personlig 

virksomhed. Jeg vil komme ind på motivationen herfor i afsnit 3.1, nedenfor. I forbindelse 

med denne vurdering i forhold til den direkte generationsskifte metode, vil jeg anbefale 

man anvender en metode, som omfatter succession princippet, så vidt det er muligt i 

forhold til modtageren, jf. personkreds – kravet. Dette begrundes hovedsageligt, med 

udskydelsen af beskatningen, hvorved der skabes en likviditetsmæssig fordel, både for 

overdrageren og for modtageren, som indtræder i dennes sted rent skattemæssigt. 

3.0 Omstrukturering & virksomhedsomdannelse 

I dette følgende afsnit vil jeg forsøge kort, at redegøre for den teoretiske proces, som man 

skal igennem ved hhv. skattepligtig og skattefri virksomhedsomdannelse. Disse to former 

er ikke de eneste omstruktureringsværktøjer, man kan anvende i forbindelse med et 

generationsskifte. De forskellige omstruktureringsmuligheder, der bør overvejes i 

forbindelse med generationsskifte og omstruktureringer er: 

• Skattepligtig virksomhedsomdannelse 

• Skattefri virksomhedsomdannelse 

• Aktieombytning 

• Tilførsel af aktiver 

• Spaltning 

• Fusion 

Årsagen til jeg inddrager omstruktureringsmulighederne i denne opgave, baserer sig på de 

indledende overvejelser, som man bør gøre sig i forhold til planlægningen af 

generationsskifte processen. Herunder henvises især til de ledelsesmæssige og 

strategiske muligheder evt. omstrukturering af virksomhed eller selskab kan medføre.  

I forbindelse med min gennemgang vil jeg, som nævnt fokusere mere på 

omdannelsesmetoderne for personlige virksomheder, mens jeg vil nævne de øvrige 

muligheder ganske kort. 

Almindeligvis vil man når man hører ordet skattefri virksomhedsomdannelse, måske 

opfatte dette, som en omdannelsesmetode, der ikke udløser skat. Dette er dog ikke helt 

korrekt, da metoden ikke umiddelbart udløser skat ved omdannelsen, vil denne blot blive 

udløst på et senere tidspunkt. Hvordan dette fungerer, vil jeg blandt andet også komme 

ind på i dette hovedafsnit. 
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3.1 Motivation for omdannelse til kapitalselskab 

I driftsøjemed er der ikke forskel på en virksomhed, beskattet efter PSL eller VSL og så et 

kapitalselskab. Når mange alligevel vælger at omdanne deres virksomhed til 

selskabsform, skyldes det primært følgende forhold: 

Ved at drive virksomhed i selskabsform, dvs. anpartsselskab eller aktieselskab hæfter 

ejeren/ejerne alene med den kapital, de har indskudt.  I praksis vil lån til selskaber dog ofte 

være betinget af kaution eller anden form for sikkerhedsstillelse af hovedaktionæren. 

Indskudskapitalen i et selskab behøver ikke udelukkende at være rede penge, men kan 

således helt eller delvist være aktiver såsom inventar, edb-udstyr, goodwill, varelager m.v. 

Ved et ikke-kontant indskud skal selskabets revisor attestere, at de indskudte værdier kan 

antages at have den oplyste værdi. En virksomhed drevet i personligt regi kan oprettes 

uden indskudskapital, og anses således for værende det naturlige valg, hvis ejeren/ejerne 

starter i det små og forretningsområdet er uden særlig risiko. Ved denne virksomhedsform 

hæfter ejeren/ejerne personligt og solidarisk med hele deres private formue.  

Overskud i selskaber beskattes med 25 %, svarende til a’conto beskatningen ved opsparet 

overskud i personligt ejet virksomheder under VSO. Det opsparede overskud kommer til 

beskatning, når virksomheden lukker eller sælges. Hvis virksomheden drives i 

selskabsform, kan beskatningen af det ”opsparede overskud” udskydes indtil det hæves 

som løn, udbytte eller selskabet likvideres.  

I en personligt ejet virksomhed kan ejerne med fordel anvende virksomhedsskatte-

ordningen. Hermed opdeles økonomien i henholdsvis privat- og virksomhedsøkonomi. I 

praksis betyder dette, at virksomhedens indtægter og udgifter kører over en særskilt bank 

konto adskilt fra privatøkonomiens bankkonti. Anvendelse af virksomhedsskatteordningen 

giver mulighed for at opspare overskud i virksomheden til samme lave beskatning (25 %), 

som der gælder for et ApS. Den selvstændige har ligeledes ret til at fratrække renter af 

gæld i virksomheden som en driftsomkostning, hvilket dog ikke er muligt efter 

kapitalafkastordningen eller beskatning efter PSL. 
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Foruden de ovenstående forhold, som i skatteretlig og juridisk øjemed, kan give visse 

fordele, vil en væsentlig årsag til omdannelse til kapitalselskab være, som led i et 

generationsskifte. Fordele ved denne disposition frem for overdragelsesformer for direkte 

overdragelse og succession af personlig virksomhed følger senere i opgaven i afsnit 

herom. 

3.2 Skattepligtig virksomhedsomdannelse 

De grundlæggende processer ved skattepligtig virksomhedsomdannelse går på en 

beskatning af kapitalgevinsten, beskatning af genvundne afskrivninger og såfremt VSO 

har været anvendt, beskatning af opsparet overskud. Med udgangspunkt i dette, kan det 

derfor være en betragtelig skatteforpligtelse, som påløber i forbindelse med en almindelig 

skattepligtig virksomhedsomdannelse. Dette forhold alene kan umiddelbart være den 

væsentligste faktor for hvorfor, mange foretrækker, at forsøge anvendelse af den skattefrie 

virksomhedsomdannelse, såfremt denne er anvendelig for deres virksomhed. 

En virksomhedsomdannelse omfatter alene virksomhedens balanceposter, hvilket vil sige 

aktiver og passiver/forpligtelser, jf. Selskabsskattelovens (SSL) § 4, stk. 1. Virksomhedens 

samlede indtægter og omkostninger i indkomståret, frem til stiftelsestidspunktet for 

kapitalselskabet, bliver henført til beskatning hos virksomhedsejeren, under den i forvejen 

valgte beskatningsform for personligt ejet virksomhed. Indtægter og omkostninger vil efter 

stiftelsestidspunktet, blive henført til kapitalselskabet. Dette er hovedreglen for 

virksomhedsomdannelse. Der er dog fra 1. juli 1999, åbnet op for reglerne ved indførelsen 

af en mulighed for stiftelse med skattemæssig tilbagevirkende kraft på 6 måneder, jf. SSL 

§ 4, stk. 4 & 5. En omdannelse hvor man på råber sig reglerne om stiftelse med 

tilbagevirkende kraft, har alene skatteretlig virkning, hvorved der ikke er ændrede forhold 

for rent juridisk processor i forhold til især kreditorer mv. og muligheder for hæftelser mv. 

af mere selskabsretlig karakter. Til trods for, at loven alene omfatter den skatteretlige 

stilling, tager loven udgangspunkt i, at der ved omdannelse af et selskab frem til 30. juni i 

året for omdannelse, kan tages udgangspunkt i de skattemæssige værdier af aktiver og 

passiver pr. 1. januar i året. Dog vil aktiver og passiver først blive anset som værende 

overgået til selskabet pr. omdannelsesdagen. Herunder henvises især til TfS 1997.16 

LSR: ”En virksomhedejer overdrog en aktivpost bestående af goodwill til selskabet med 
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retsvirkning pr. 23. juni 1993, med tilbagevirkende skatteretlig virkning pr. 1. januar 1993. 

Overdragelsen af posten pr. 1. januar 1993, ville ikke have udløst en beskatning hos 

virksomhedsejeren, hvorimod overdragelse pr. 23. juni 1993, ville udløse en beskatning af 

25 % af vederlaget for goodwill. Der var herunder også indgået skriftlig aftale med 

selskabet herom pr. februar samme år. Ved bedømmelsen af sagen blev der af 

Landsskatteretten lagt vægt på, at overdragelsen først ville kunne ske ved stiftelsen af 

selskabet pr. 23. juni 1993. Landsskatteretten fandt derfor, at goodwill måtte anses for 

afstået den 23. juni 1993.”. Praksis som udledes af denne dom giver, at der derfor kan 

tages udgangspunkt i værdier pr. primo perioden, men at der først vil være en skatteretlig 

afståelse pr. stiftelsestidspunktet. Heraf kan det igen udledes, at virksomhedsejeren først 

vil kunne modtage anparter/aktier i selskabet pr. stiftelsestidspunktet. Dette tidspunkt har 

imidlertid ikke den samme betydning for beskatning ved senere afståelse, som det havde 

frem til indførelsen af lov nr. 1413 af 21. december 2005. Frem til indførelsen af denne lov, 

havde man kunne afstå aktier/anparter ejet i 3 år eller mere skattefrit, hvorimod aktier eller 

anparter ejet i under 3 år, var skattepligtige. Siden denne regel blev indført har der været 

foretaget endnu en ændring til beskatningen af aktier/anparter, ved indførslen af 

forårspakken i 2009. Efter denne skattereform blev aktier/anparter opdelt i to typer: 

- Datterselskabsaktier, jf. ABL § 8 – ejerandel på >10 %, skattefri 

- Aktier i associerede selskaber, jf. ABL § 9 – ejerandel på < 10 %, skattepligtig 

Beskatning af aktier/anparter, afhænger af den samlede ejerandel i selskabet. Da jeg dog i 

denne opgave primært fokuserer på generationsskifte og virksomhedsomdannelse, vil 

hovedreglen for selskaber stiftet i denne forbindelse være beskatning efter ABL § 8, hvilket 

vil sige skattefrie ved afståelse. 

I forbindelse med den ovenfor omtalte mulighed for stiftelse af selskab i forbindelse med 

omdannelse af personlig virksomhed, med skatteretlig tilbagevirkende kraft, efter SSL § 4, 

stk. 4 – 5, er der opstillet en række forudsætninger som skal tages udgangspunkt i for, at 

omdannelse efter denne metode kan finde sted. SSL § 4, stk. 4 omhandler situationen 

hvor en personlig virksomhed omdannes til selskab, hvorimod SSL § 4, stk. 5 omhandler 
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stiftelse af selskab ved tilførsel af aktiver fra virksomheden. Kravene for anvendelse af 

SSL § 4, stk. 4 er31: 

• Der skal være tale om en personlig ejet virksomhed, enten som 

enkeltsmandsvirksomhed, eller interessentskab. Forudsætningen er dog, at der ikke 

findes kapitalselskaber i interessentkredsen. 

• Der skal være tale om indskud af en hel virksomhed. Ved ejerskab over flere 

virksomheder, kan man enten vælge og indskyde en enkelt virksomhed i et 

kapitalselskab, eller flere virksomheder i flere selskaber. 

• Der stilles krav om, at det modtagende selskab skal være nystiftet, hvilket vil sige, 

at der ikke må anvendes et skuffeselskab ved stiftelsen. Undtagelsen herfor er hvis 

VOL anvendes. Det vil i denne situation være muligt, at anvende et skuffeselskab 

ved stiftelsen. 

• Indskyderen skal modtage samtlige aktier i selskabet. Såfremt der er tale om et 

interessentskab, skal indskyderne modtage aktier i samme forhold, som de ejede 

I/S’et. Denne regel modvirker ikke, at der kan ydes vederlag i form af 

mellemregning med selskabet. 

• Kapitalselskabets regnskabsår, skal løbe fra skæringsdatoen for den i forbindelse 

med stiftelsen udarbejdede åbningsbalance. 

• Skæringsdatoen for åbningsbalancen, skal ligge efter udløbet af ejerens sidste 

normale indkomstår.  

• Stiftelsen af selskabet, skal ske senest 6 måneder efter den valgte skæringsdato. 

• Senest 1 måned efter omdannelsen har fundet sted, skal ejeren have indsendt 

genpart af stiftelsesdokumenter32, samt registreringsbevis fra Erhvervsstyrelsen til 

SKAT. 

Som det fremgår af ovenstående forhold, skal der udarbejdes en åbningsbalance for 

selskabet, jf. Selskabsloven § 36, stk. 3. Dette skyldes, at den praktiske stiftelse af 

selskabet ved en virksomhedsomdannelse sker ved apportindskud.  

                                                 
31 Generationsskifte og Omstrukturering S. 112. 
32 Der skal indsendes stiftelsesdokumenter, vedtægter, protokollat for stiftende generalforsamling, 
åbningsbalance, vurderingsberetning og opgørelse over aktiernes anskaffelsessum, jf. Generationsskifte og 
Omstrukturering s. 113, pkt. 8. 
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3.2.1 Værdiansættelse  

Ved en skattepligtig virksomhedsomdannelse anses virksomheden for solgt til selskabet, 

og værdien af virksomhedens aktiver og passiver skal herved opgøres. Opgørelsen 

bruges til at fastsætte det samlede vederlag for virksomheden, ligesom opgørelsen tjener 

til formål for opgørelsen af ejerens realisationsbeskatning samt selskabets afskrivnings-

grundlag. De nærmere principper for værdiansættelsen følger den samme praksis som 

anført ovenfor i afsnit 2.1.6. 

3.2.1.1 Interessesammenfald  

Uanset om der foretages en skattepligtig eller en skattefri virksomhedsomdannelse, 

optræder ejeren som sælger af virksomheden og samtidig som hovedaktionær i selskabet. 

Herfor må en skattepligtig overdragelse af en virksomhed antages at være en transaktion 

mellem nærtstående parter. LL § 2 fremgår det, at den kontrollerende transaktion skal 

anvende priser og vilkår for handelsmæssige eller økonomiske transaktioner, der svarer til 

det, som vil være opnået, hvis transaktionen var foregået mellem uafhængige parter. 

Herfor vil omdannelsen efter afståelsesprincippet medfører, at de aktiver og passiver, der 

overdrages, skal overdrages til handelsværdi. 

3.2.1.2 Salgssum, anskaffelsessum og avancer  

Salgssummen er det vederlag, som ejeren modtager for virksomheden, mens 

anskaffelsessummen er det beløb, som selskabet har erhvervet sig virksomheden for. 

Selskabets regnskabs- og skattemæssige åbningsbalance efter omdannelsen er således 

ens, med mindre en del af købet er finansieret ved et gældsbrev. 

Salgssummen opgøres af summen af de overdragne aktiver fratrukket de overdragne 

passiver. Aktiver og passiver værdiansættes som nævnt ovenfor. Salgssummen skal 

herefter fordeles ud på de enkelte aktiver, som det er aftalt mellem overdrageren og 

selskabet. Ved en skattepligtig omdannelse er der ingen krav til, hvordan vederlaget for 

virksomheden skal betales. Typisk ved vederlaget bliver berigtiget ved at der udstedes 

aktier eller anparter i det selskab, som virksomheden afstås til samt oprettelse af et 

stiftelsestilgodehavende i selskabet, dvs. et gældsbrev udstedet af selskabet til omdanner.  
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3.2.2 Stiftertilgodehavende  

En fordel ved den skattepligtige metode er, at der er muligheden for at få et 

stiftelsestilgodehavende på selskabet, som vederlæggelse for at have overdraget 

virksomhedens aktiver og passiver til et selskab. Virksomhedens ejer modtager derfor 

aktier/anparter i kapitalselskabet. Stiftelsestilgodehavendet er et gældsbrev tegnet mellem 

selskabet og virksomhedsejeren, hvori selskabet erklærer at skylde virksomhedsejeren et 

givent beløb. Det er et krav, at der foreligger en aftale om rente og løbetid, samt at denne 

aftale overholdes. Overtrædes aftalen, vil det således blive anset som maskeret udbytte. 

Såfremt købesummen for de overdragne aktiver berigtiges ved, at indskyderen modtager 

en fordring på selskabet i form af et gældsbrev, skal fordringen herunder gældsbrevet 

værdiansættes, så det svarer til kursværdien på overdragelsestidspunktet. Hjemmel for 

kontantomregning af overdragelsessummer, findes i Afskrivningsloven (AL) § 45 og 

Ejendomsavancebeskatningslovens (EBL) § 4, stk. 4. Ved anvendelse af kursnedslag på 

stiftelsestilgodehavendet, skal det dog bemærkes at kursen ved overdragelsen mellem 

nærtstående parter ikke kan sættes lavere end kurs 80. Højesteret har dog i flere tilfælde 

godkendt kurs 80 på gældsbreve udstedt ved virksomhedsomdannelse. 

Når kursen skal fastsættes på stiftertilgodehavender, anvendes SKAT’s kvartalsvise 

kurstabeller til kontantomregning af overdragelsessummer på private pantebreve. Det skal 

dog bemærkes at SKAT’s kvartalsvise kurstabeller er ved at blive afskaffet, hvorfor det 

fremadrettet vil være op til virksomhedsejeren/-ejerne selv at fastsætte rentesats og 

løbetid. 

I forbindelse med at ejeren af den private virksomhed ved omdannelsen bliver selskabets 

hovedanpartshaver eller hovedaktionær, bliver kursgevinsten ved de løbende afdrag på 

Stiftelsestilgodehavendet skattepligtigt jf. kursgevinstlovens (KGL) § 22. Tidligere var 

kursgevinster for hovedaktionærer på stiftelsestilgodehavender skattefrie (forudsat at de 

var klassificerede som blåstemplede fordringer). Efter lovændringerne den 1. juni 2007, er 

de nu skattepligtige. Den skattemæssige fordel der er ved omdannelsen udlignes hermed i 

takt med, at stiftelsestilgodehavendet udbetales. Optages der en gæld mellem overdrager 

og selskabet, hvor der ikke fastsættes rente og løbetid, anses gælden som et 

anfordringstilgodehavende, som ikke kan kursnedskrives og derfor optages til kurs 100. 
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3.3 Skattefri virksomhedsomdannelse  

Skattefri virksomhedsomdannelse er i realiteten ikke skattefri. Det man opnår, er en 

udskydelse af skatten til et senere tidspunkt. En fordel med en skattefri omdannelse er, at 

en senere betaling af skatten giver virksomheden en likviditetsbesparelse ved 

omdannelse. Fordelen ved skattefri omdannelse kan endvidere ses i relation til 

generationsskifte. Børn eller medarbejdere kan ved en senere succession overtage 

virksomheden og dermed udskyde beskatningen yderligere til det tidspunkt hvor de 

afhænder aktiverne/anparterne.  

Ved en skattefri virksomhedsomdannelse er det et krav, at alle aktiver og passiver 

tilhørende virksomhedens omdannes jf. VOL § 2, stk. 2, stk.1, nr. 2. Ved vurdering heraf, 

tages der udgangspunkt i de regnskaber og indkomstopgørelser, der gennem årene er 

udarbejdet for virksomheden. Hvis virksomheden har været omfattet af 

virksomhedsordningen, er det som udgangspunkt de aktiver og passiver, der har været 

inddraget under denne ordning, som skal overdrages til selskabet. Aktiver der ikke er 

inddraget under ordningen eller som ikke kan indgå i ordning jf. VSL § 1, skal overdrages 

til selskabet ved omdannelsen, hvis disse aktiver kan anses for at være aktiver i 

virksomheden. Dette gælder f.eks. aktier i en salgskæde. I SKM 2001.633 LSR blev 

omdannelsen ikke godkendt da aktieposten til en salgskæde ikke var medtaget i 

omdannelsen.  

Der forefindes tre undtagelser til hovedreglen, hvor det er valgfrit, om der skal ske en 

overdragelse til selskabet. Disse undtagelser er jf. VOL § 2, stk. 1 nr. 2: 

• En ejendom som helt eller delvist anvendes af virksomheden 

• Beløb hensat til senere hævning 

• Beløb på mellemregningskontoen 
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Disse tre balanceposter kan holdes uden for omdannelsen, da en ejendom anses for at 

være en selvstændig virksomhed33, mens der for posterne ’mellemregningskonto’ og 

’beløb hensat til senere hævning’ er tale om allerede beskattede midler.  

En skattefri virksomhedsomdannelse stiller yderligere en række krav til ejerne og 

virksomheden, jf. VOL § 2: 

• Ejeren skal på omdannelsestidspunktet være fuld skattepligtig til Danmark, jf. KSL § 

1 

• Alle aktiver og passiver i virksomheden skal overdrages til selskabet  

• Hele vederlaget skal ydes i form af aktier eller anparter  

• Pålydendet af aktierne eller anparterne, skal ydes for virksomheden, svarer til den 

samlede egenkapital i selskabet.  

• Aktiernes eller anparternes anskaffelsessum må ikke være negativ  

• Indskudskontoen må ikke være negativ  

• Omdannelsen skal finde sted senest 6 måneder efter statusdagen for det sidste 

årsregnskab  

• Relevante dokumenter skal indsendes til skattemyndighederne senest en måned 

efter omdannelsen  

3.3.1 Kontantbeholdninger  

Kontantbeholdninger skal jf. VOL § 2, stk. 1, 2 pkt. som udgangspunkt medtages i den 

skattefri virksomhedsomdannelse. SKM2007.664.HR omhandler en tandlæge, som drev 

virksomhed i privat regi, og derudover havde en udlejningsejendom. Tandlægen ønskede 

at foretage omdannelse af tandlægevirksomheden og holde ejendommen udenfor. Ved 

omdannelsen blev der medtaget en likvid beholdning på 130.500 kr., men holdt en større 

obligations- og likvidbeholdning uden for. Landsretten fandt, at disse aktiver i det 

væsentligste var afkast af tandlægevirksomheden, hvorfor disse ikke kunne holdes uden 

for en omdannelse. Da disse ikke var medtaget i omdannelsen, resulterede det i, at 

omdannelsen blev betragtet som skattepligtig, da kravet om, at alle aktiver og passiver 

                                                 
33 Virksomhedsbegrebet i relation til Virksomhedsomdannelsesloven er anderledes, end det begreb der 
anvendes ved overdragelse ved succession af virksomhed. Dette er også bemærket under afsnit 2.1.4, hvor 
begrebet diskuteres i relation til den forskellige skattemæssige fortolkning, afhængig af hvilke love man 
søger hjemmel i. 
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skal medtages ikke var opfyldt. Jf. VOL § 2, stk. 1, 2 pkt. Afgørelsen blev stadfæstet i 

højesteret. I SKM 2001.196.LR kom ligningsrådet frem til en modsat afgørelse. I sagen fik 

ejeren lov til at holde en kontant- og obligationsbeholdning samt en ejendom ud for en 

skattefri virksomhedsomdannelse, og derved forblive i virksomhedsordningen, således der 

på omdannelsestidspunktet ikke blev udløst beskatning af det opsparede overskud. Det er 

derfor afgørende om kontantbeholdningen anses for at relatere sig til den omdannede 

virksomhed eller udlejningsvirksomheden der bliver beholdt i privat regi.  

3.3.2 Fast ejendom  

Skal en fast ejendom indgå i en virksomhedsomdannelse eller ej, er et centralt spørgsmål, 

når en ejer ønsker at omdanne dens virksomhed til selskabsform. Konsekvenserne ved at 

udholde ejendommen er, at der kan opstå diskussion om omdannelsen af selve 

driftsvirksomheden opfylder kravet om, at der skal være en samlet virksomhed, der 

omdannes. Indskydes en ejendom i et selskab, og udlejes ejendommen herefter til 

virksomheden, opstår endvidere spørgsmålet, om ejendommen i sig selv kan udgøre en 

erhvervsmæssig virksomhed, eller om der alene er tale om indskydelse af et 

erhvervsaktiv.  

Omdannes virksomheden mens ejendommen forbliver under privatregi, skal ejeren dog 

være opmærksom på kravet i VLO § 2, stk. 1, nr. 5. vedrørende aktiernes 

anskaffelsessum. Samtidige skal han også gøre klart, hvilke konsekvenser valget kan få, 

såfremt han påtænker en efterfølgende successionsoverdragelse, eftersom et 

ejendomsselskab ikke kan overdrages ved succession, jf. ABL § 34. Præciseringen i VLO 

§ 2, stk. 1, nr. 2 om, at virksomhedsejeren frit kan vælge, om en ejendom skal indgå i en 

omdannelse, er særlig tiltænkt den situation, at virksomheden indskydes i et selskab, og 

ejendommen, hvorfra virksomheden drives, beholdes i privat regi eller overdrages til et 

særskilt selskab.  

3.4 Fordele og ulemper ved de to metoder 

Ved en virksomhedsomdannelse forstår man en overdragelse fra en personligt drevet 

virksomhed til et kapitalselskab (aktie- eller anpartsselskab). Udgangspunktet herfor er, at 

man, som med alle andre transaktioner, sidestiller disse med transaktioner imellem to 

uafhængige parter efter Ligningslovens (LL) § 2, som omtaler armslængdeprincippet. 
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Armslængdeprincippet anvendes for at virksomhedens aktiver værdiansættes korrekt af 

hensyn til den skat, der ved overdragelse vil udløses for ”sælgeren”. En virksomheds-

omdannelse fungerer i praksis ved, at ejeren sælger sine aktiver til virksomheden, mod 

vederlæg i form af aktier eller anparter. Derved udløses en skatteforpligtelse ved 

salgstidspunktet, som ejeren forpligter sig til. Herunder findes der to muligheder for 

omdannelsesformer. Ved den skattepligtige omdannelsesmetode, vil man som 

udgangspunkt, have færre krav ved omdannelsen, dog mod en umiddelbar skattebetaling 

ved omdannelsen. Dette følger af at man afstår virksomhedens aktiver efter 

afståelsesprincippet34, hvilket vil sige salg til et af ejeren ejet selskab. Ved den skattefrie 

virksomhedsomdannelsesmetode, er der en række forøgede krav, dog er fordelen herved, 

at metoden ikke umiddelbart udløser en skattebetaling. Jeg vil senere beskrive hvorledes 

denne metodes skatteforpligtelse kommer til betaling, samt hvornår dette sker.  

En væsentlig ulempe ved skattefri virksomhedsomdannelse, som bør nævnes, er når 

ejeren/ejerne af virksomheden har benyttet sig af den skattefrie omdannelse og vil trække 

sig tilbage ved f.eks. ophør, hvorved skattebyrden skal realiseres. Ligeledes er det en 

ulempe at det skattemæssige afskrivningsgrundlag bliver mindre ved skattefri omdannelse 

i forhold til ved en skattepligtig omdannelse.  

3.5 Aktieombytning 
 
Ved en aktieombytning er der i praksis tale om, at en hovedaktionær etablerer en 

holdingselskabsstruktur, ved indskydelse af kapitalandele for driftsselskabet, mod 

ejerandele35 i holdingselskab36.  

Fordelen ved etableringen af en holdingselskabs struktur er bl.a. muligheden for, at 

opspare det løbende driftsafkast i holdingselskabet, uden driftsrisiko. Herunder endvidere 

muligheden for slankning af driftsselskabet, således det bliver ’billigere’ i en salgssituation. 

Rent praktisk udføres en aktieombytning efter to metoder: 

• Stiftelse af selskab ved apportindskud37. 

                                                 
34 Afståelsesprincippet fremgår af LV-2012-1.E.H.1. Afståelsesprincippet går ud på at aktiver/passiver 
overdrages til selskabet ud fra kontantomregnede værdier på overdragelsestidspunktet. Derved tilgår/fragår 
disse værdier virksomhedsejerens indkomstopgørelse. 
35 Ejerandele omfatter traditionelt set aktier eller anparter, men kan også omfatte tegningsretter. 
36 Jf. Generationsskifte og Omstrukturering S. 185, 1. afsnit. 
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• Indskydelse af kapitalandele i et eksisterende selskab, mod vederlag i form af 

ejerandele eller kontanter i dette selskab38. 

Inden for aktieombytning findes der 3 mulige skatteretlige løsningsmodeller: 

• Skattepligtig aktieombytning 

• Skattefri aktieombytning ved succession 

o Med tilladelse, jf. ABL § 36 

o Uden tilladelse, jf. ABL § 36 A 

3.5.1 Skattepligtig aktieombytning 

Udgangspunktet for den skattepligtige aktieombytning, er en beskatning efter 

realisationsprincippet. Dette betyder, at aktionæren i praksis sælger sine aktier til 

holdingselskabet, og modtager vederlæggelse i form af aktier i dette. Aktionæren bliver 

derved beskattet af en eventuel gevinst, mens selskabet anses for, at have erhvervet 

aktierne pr. overdragelsestidspunktet39.  

3.5.2 Skattefri aktieombytning – med tilladelse 

Fælles for de to skattefri metoder er, at de tager udgangspunkt i succession princippet, 

som tidligere omtalt i afsnit 2.1.1. 

Skattefri aktieombytning finder anvendelse efter reglerne i ABL § 36. Anvendelsen heraf 

forudsætter, at man indhenter SKAT’s tilladelse til at foretage dispositionen, heraf navnet. 

Ved indhentning af tilladelse fra SKAT, er det centralt, at dette foretages af 

forretningsmæssigt velbegrundede årsager. Dette begreb er stadfæstet ud fra afgørelser 

fra SKAT. Den centrale vurdering ligger i, at aktieombytningen ikke foretages, med henblik 

på skatteunddragelse.  

De generelle motivationsfaktorer40 for skattefri aktieombytning, med tilladelse, og som der 

gives tilladelse er fx: 

                                                                                                                                                                  
37 Ved stiftelse af nyt selskab ved apportindskud, er der krav om anmeldelse til Erhvervsstyrelsen senest 6 måneder efter 
dato for afholdelse af den stiftende generalforsamling.  
38 Ved forhøjelse af selskabskapitalen, er det et krav, at der sker indberetning af dette til Erhvervsstyrelsen senest 2 
måneder efter, generalforsamlingens afholdelse. 
39 Ved vurdering om beskatning for selskabers indtægter fra aktier, tages udgangspunkt i en vurdering om 
hvorvidt der er tale om porteføljeaktier, eller koncern og datterselskabsaktier. Porteføljeaktier, beskattes som 
udgangspunkt efter lagerprincippet, dvs. løbende værdiregulering. Koncern og datterselskabsaktier er 
selskabet som udgangspunkt ikke skattepligtig af. Der har tidligere i dansk skatteret for aktier, været tale om 
ejertidsbestemmelser, hvorfor anskaffelsestidspunkt og – sum er værd, at holde sig for øje. 
40 Jf. Generationsskifte og Omstrukturering  
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• Generationsskifte – Det kræver, at ansøgningen vedlægges en redegørelse for 

planlægningen heraf, samt hvorfor aktieombytningen er nødvendig. Som led i et 

generationsskifte, er ikke en gyldig årsag, jf. TfS 2005.426 ØLD. 

• Hæftelsesbegrænsning – Det er antaget, at dette kan være en forretningsmæssig 

begrundelse, da man ligger til grund, at ønsket om hæftelsesbegrænsning er en 

forretningsmæssig motivationsfaktor. Dette er dog ikke endegyldigt påvist ved 

afgørelser, da ansøgninger som hovedregel er begrundet i flere ting, end denne 

ene. Der er ikke konstateret afgørelser, hvor der er taget bekræftende stilling til 

denne ene faktor som begrundelse for udstedelse af tilladelse, se fx TfS 2003.46 

LSR). 

• Omstrukturering – Det er generelt antaget, at dette er en forretningsmæssig 

disposition for koncerner mv. Undtagelsen kommer, baseret på ovennævnte 

beskrevne forhold, at der ikke gives tilladelse, såfremt der er mistanke om, at 

dispositionen foretages med henblik på skatteunddragelse. Se i denne forbindelse 

TfS 2002.809 LSR, hvor ansøgning reelt var motiveret af et ønske om udskydelse 

af aktieavancebeskatning. 

Skat har tre forskellige svarmuligheder i forbindelse med ansøgning om tilladelse:  

• Afslag 

• Tilladelse uden betingelse/forbehold 

• Tilladelse med betingelse/forbehold 

Hvis man opnår en tilladelse, vil denne som regel blive givet med forbehold for væsentligt 

ændrede forhold. Det er tidligere set, at der er givet tilladelse med forbehold for, at 

aktierne i det erhvervede selskab, ikke må afhændes indenfor en 3 års periode41. For en 

betragtning af hvad der kan vurderes, som værende væsentligt ændrede forhold, har 

SKAT udarbejdet en inspirationsliste, jf. JV;2012-1 C.D.6.3.6: 

• ”Indgåelse af aftaler om afståelse af aktier i datterselskabet, herunder købe- og 

salgsretter 

• Ændringer i ejer- eller kapitalforholdene i datterselskabet, herunder udstedelse af 

medarbejderaktier 

• Ændringer i aktieklasser (opdelinger eller sammenlægninger) i datterselskabet eller 

i aktieklassernes rettigheder 

                                                 
41 Generationsskifte og Omstrukturering S. 223, afsnit 8.3.3. 
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• Andre former for ændringer i koncernstrukturen i henhold til fusionsskattesdirektivet 

(fusioner, spaltninger og tilførsel af aktiver) 

• Tilbagesalg af de aktier i holdingselskabet, der er erhvervet ved ombytningen 

• Indgåelse eller ophævelse af aktionæroverenskomster af betydning for 

stemmefordelingen i datterselskabet 

• Frasalg af enkelte eller alle aktiviteterne i datterselskabet.” 

Anmeldelseskravet siger at alle indberetninger herom, skal ske skriftligt til SKAT, 3 

måneder før de hænder42. 

Overholdes anmeldelseskravet og indberetningspligten herfor ikke, kan SKAT i værste fald 

omstøde tilladelsen og dermed gøre aktieombytningen skattepligtig, jf. JV;2012-1 

C.D.6.3.6. 

 

3.5.2.1 Betingelser 

For at kunne anvende den skattefri aktieombytning med tilladelse, er der en række 

betingelser, som skal være opfyldt: 

• De omfattede selskaber skal være enten et dansk kapitalselskab, eller hertil 

svarende indenfor EU. Såfremt det deltagende selskab ikke overholder dette, kan 

aktieombytning ske efter ABL § 36, stk. 3, hvorefter forudsætningen er. At det 

erhvervende selskab opnår ejerskab over den samlede aktiekapital. 

• Foretages aktieombytningen efter ABL § 36, stk. 1 – 2, skal det erhvervende 

selskab opnå stemmeflertal i form af kapitalejerskab. Det er ikke nok, at besidde 

dette ved fuldmagt, jf. TfS 1998.678 LR. 

• Aktionæren skal være skattepligtig til Danmark, således Danmark har 

beskatningsretten af fortjeneste eller tab, ved afståelsen. 

Foruden de indledningsvise bemærkninger om krav til vederlaget, er det et krav, at 

aktieombytningen sker, med samme dato, som dispositionen godkendes i det erhvervende 

selskab, jf. ABL § 36, stk. 4. 

 

3.5.2.2 Påvirkning af den skattefri aktieombytning 

Da der er tale om en disposition, efter succession begrebet, vil selskabet træde i 

aktionærens sted. Derved forbedres likviditeten for selskabet, en smule da den latente 

                                                 
42 Såfremt der er tale om hændelser, som selskabet selv er herre over. Såfremt der indtræffer væsentlige 
udefrakommende begivenheder, skal anmeldelse ske snarest muligt. 
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skatteforpligtelse ikke kommer til betaling. Endvidere vil der, som udgangspunkt altid være 

tale om datterselskabsaktier, hvorfor selskabet ikke bliver beskattet af disse.  

For aktionærens tilfælde, vil denne ikke blive beskattet af evt. gevinst ved modtagelse af 

nye kapitalandele i holdingselskabet. Dette skyldes, at der er tale om et succession 

princip, hvorved selskabet succederer i aktionærens retsstilling i forhold til aktierne, 

medens denne modtager aktier, som behandles som var de anskaffet på samme tidspunkt 

og til samme værdi, som de oprindelige aktier, jf. ABL § 36, jf. Fusionsskatteloven (FUL) § 

11. Såfremt hovedaktionæren vederlægges ved likvider, som en del af vederlæggelsen, vil 

denne andel blive beskattet, som var en andel af aktierne, svarende hertil solgt, jf. 

realisationsprincippet, jf. FUL § 9. 

3.5.3 Skattefri aktieombytning – uden tilladelse 

Muligheden for, at foretage skattefri aktieombytning uden tilladelse fulgte, at lov nr. 343 af 

18. april 2007, som et alternativ til de almene regler i ABL § 36. Det væsentligste forhold 

ved indføjelsen af ABL § 36 A ligger i, at aktieombytningen ikke behøver være 

forretningsmæssigt begrundet, så længe denne ikke blev etableret med henblik på 

skatteunddragelse. 

Betingelser og reglerne for, at anvende denne metode, frem for og søge tilladelse, er i 

grove træk de samme. I ABL § 36 A, er der dog opstillet værnsregler, således muligheden 

ikke bliver misbrugt. Det er herunder præciseret, at i forhold til successions princippet for 

ombytningen af aktierne, vil de aktier som aktionæren modtager, som vederlagt for 

indskydelsen, blive ansat til den laveste værdi af aktierne på hhv. det oprindelige 

anskaffelsestidspunkt, eller ombytningstidspunktet. Denne regel er indsat som en slags 

”selvregulerende effekt”, således man ikke afhænder aktierne igen umiddelbart efter 

ombytningen har fundet sted. Endvidere er der anført regel om udbytte begrænsning i en 3 

års periode, således udbytte kun kan udloddes på baggrund af akkumulerede overskud 

indenfor denne periode. Efter 3 års perioden, kan man igen udlodde hele den frie 

selskabskapital, som udbytte. Der er indenfor de senere år også blevet indføjet et 

ejertidskrav på 3 år, til yderligere sikring imod misbrug. Dette blev indført ved lovforslag 

202, vedtaget 28. maj 2009. Ejertidskravet udelukker ikke yderligere 

omstruktureringsmuligheder.  
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Foruden de yderligere værnsregler for skattefri ombytning, uden tilladelse, er 

betingelserne og den umiddelbare påvirkning af hhv. hovedaktionæren og selskabet 

identiske, jf. ovenstående afsnit 3.5.2.1-2. 

3.5.4 Aktieombytning – fordele og ulemper ved de 3 metoder 

Fælles for de skattefrie metoder er muligheden for, at kunne udskyde den latente 

skatteforpligtelse, som eller påhviler hovedaktionæren i forhold til dennes ejerskab over 

aktierne. Hvis dette er målet, er ulemperne derimod den forholdsvist store mængde 

administration, som er medført af kravene ved tilladelsessøgningen for denne metode, 

samt den latente risiko for, at der kan forekomme væsentlige hændelser, hvormed 

ombytningen, bliver erklæret skattepligtig. Omvendt er der metoden uden tilladelse, med 

en markant mindre andel af administration. Ved denne metode vil man derimod være 

væsentligt begrænset i sin mulighed for, at udlodde udbytter og afstå aktierne, som følge 

af ejertidskrav og udbyttebegrænsningen. I forbindelse med vurderingen af de to skattefri 

metoder, skal det nævnes, at der kan foretages en ansøgning til skat om skattefri 

aktieombytning med tilladelse, samtidig med man i gang med en skattefri aktieombytning 

uden tilladelse. Således vil man altid kunne falde tilbage på modellen uden tilladelse, 

såfremt der ikke gives tilladelse. 

Den skattepligtige metode har umiddelbart kun den fordel, at man ved man vil blive berørt 

af en skattebetaling. Denne vil ikke kunne undgås, til gengæld er metoden meget lige til og 

uden den samme mængde administrative pligter og begrænsning i sine frihedsgrader. 

Ved vurdering af de 3 metoder, må man bero sig på en vurdering af hvad formålet med 

omstruktureringen er, om denne evt. ville kunne af stedkomme en tilladelse fra SKAT, 

samt den nytteværdi man opnår, ved at undgå skattebetalingen. Med i sine overvejelser 

bør man også inkludere, i hvilket omfang skatteudskydelsen vil bibringe en umiddelbar 

større værdi, end den omkostning de skattefri metoder vil afstedkomme i rådgiver 

honorarer.  

3.6 Tilførsel af aktiver 

Tilførsel af aktiver er ved JV;2012-1 6.2.1, defineret som ”Med skattefri tilførsel af aktiver 

forstås den transaktion, hvor et selskab tilfører aktiver og passiver der udgør en 

virksomhed - eller en gren heraf - til et modtagende selskab mod at blive vederlagt med 

aktier i det modtagende selskab.” Definitionen fremgår endvidere af FUL § 15 C. Det er 
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endvidere denne lov, som danner hjemmel for de nærmere muligheder, i forhold til tilførsel 

af aktiver. I henhold til skatterettens regler, kan denne disposition ske ved enten, en 

skattefri eller en skattepligtig metode, som igen kan foregå med eller uden tilladelse. Af 

hensyn til Selskabsloven, er der her tale om et apportindskud, ved tilførsel til et nystiftet 

selskab, samt et alm. Indskud, ved tilførsel til et eksisterende selskab, jf. ovenfor afsnit 3.5.  

3.6.1 Skattepligtig tilførsel af aktiver 

Ved den skattepligtige tilførsel af aktiver er der, som ved andre skattepligtige 

omstruktureringsmetoder, tale om afståelse efter afståelsesprincippet. Derved vil selskabet 

modtage aktiver, mod en vederlæggelse i form af kapitalinteresser i selskabet, evt. 

suppleret ved likvid vederlæggelse. Derved vil en gevinst blive henledt til beskatning, efter 

gældende skatteregler.  

3.6.2 Skattepligtig tilførsel af aktiver – med tilladelse 

En skattefrie tilførsel af aktiver kan ske med tilladelse fra SKAT, jf. FUL § 15 C, stk. 1. Den 

generelle praksis for metoden, samt krav der er stillet hertil, er i overvejende grad identisk, 

med ovenfor ført i afsnit 3.5.2 – skattefri aktieombytning med tilladelse. Metoden finder 

anvendelse ud fra principperne i FUL § 15 C. Som med skattefri aktieombytning med 

tilladelse, skal ansøgningen herfor indeholde en forretningsmæssig begrundelse for 

hvorfor, dette skal finde sted, af hensyn til metoden ikke misbruges i forbindelse med 

skatteunddragelse.  

Afvigende fra mulighederne for skattefri aktieombytning, med tilladelse, ligger i, at der her 

er tale om indskydelse fra en virksomhed. Man har derfor mulighed for, at kunne indskyde 

enten en samlet virksomhed, eller en gren af denne43.  

 

3.6.2.1 Vederlæggelse 

I forbindelse med den skattefri tilførsel af aktiver med tilladelse, er der en indskærpelse i 

forhold til vederlæggelse, set i relation til de øvrige skattefri omstruktureringsmuligheder 

med tilladelse. Vederlæggelsen må alene ske i form af kapitalinteresser i det modtagne 

selskab44. I tilfælde af disse aktier tegnes til overkurs, vil man fra SKAT blive givet en 

                                                 
43 Ved tilførsel af en gren af en virksomhed, ligger forudsætningen på, at hhv. det indskudte og den tilbageværende 
andel af virksomheden, kan fungere som selvstændige driftssubjekter. Problemstillingen herfor er drøftet tidligere i 
opgaven under hhv. afsnit 1.3 og 2.1. Endvidere er det en forudsætning, at passiver og aktiver, som kan følges parvis ad, 
ikke må adskilles, fx lån til anskaffelse af driftsmateriel, må ikke adskilles, jf. FUL § 15 C, stk. 2. 
44 Jf. JV;2012-1 C.D.6.2.4 
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tilladelse med et 3 års ejertidskrav, da man alternativt ville kunne afhænde aktierne igen 

umiddelbart efterfølgende med en nedsat skattebetaling til følge.  

I og med der under denne form for tilførsel af aktiver, er indført regel om, at der alene må 

vederlægges i kapitalinteresser i selskabet, kunne man foranlediges til og udbetale 

udbytte, umiddelbart efterfølgende. Det skelsættende forhold i denne anledning ligger i, 

hvorvidt der er indgået aftale om udlodning af udbytte, efter tilførslen af aktiver har fundet 

sted. Dette forhold er bl.a. omtalt i SKM2007.843.DEP, som i øvrigt henviser til EU – retten 

for området, jf. Fusionsdirektiv 11, samt udtalelse fra EU – domstolen omkring, den 

generelle hovedregel, at der skulle foreligge en aftale om udlodningen, som en del af 

aftalen om tilførsel af aktiver. Herunder blev det endvidere bemærket, at det stod de 

enkelte medlemsstater frit for, at foretage modstridende afgørelser til denne bemærkning, 

såfremt der var begrundet mistanke om misbrug af reglerne. Essensen heri ligger på 

bevisbyrden og hvorvidt det kan godtgøres, at der er tale om en udbytteudlodning aftalt før 

eller efter tilførsel af aktiver har fundet sted. I dommen havde landsskatteretten udtalt sig 

negativt i forhold til borgerens forhold, dog blev det efter EU – domstolens udtalelse 

trukket tilbage, således borgeren fik medhold i sagen, da det ikke kunne godtgøres der 

havde været tale om aftale om udbytteudlodning forinden tilførslen af aktiver. Dommen 

finder generel anvendelse på tværs af de omstruktureringer, som er omfattet af FUL’s 

bestemmelser. 

 
3.6.2.2 Anmeldelse til SKAT 

I forbindelse med den skattefri tilførsel af aktiver skal der, jf. FUL §§ 6, stk. 4 og 15 D, stk. 

2, et krav om indsendelse af dokumentation for tilførslen, senest 1 måned efter den 

bekræftende generalforsamling i selskabet har fundet sted. Følgende dokumenter, skal 

indsendes til SKAT: 

• Ansøgning med forretningsmæssig begrundelse for dispositionen. 

• Balance for selskabet, før og efter tilførslen har fundet sted, både for den 

indskydende virksomhed og det modtagne selskab.  

• Specifikation af overdragne aktiver, passiver og eventuelle foretagne korrektioner. 

• Vedtægter for hhv. indskydende og modtagne selskab. 

• Referat for vedtagne generalforsamling.  

• Vurderingsberetning. 
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• Såfremt tilførslen sker til et nyetableret selskab, skal stiftelsesdokumenter 

endvidere vedlægges. 

3.6.3 Skattepligtig tilførsel af aktiver – uden tilladelse 

Muligheden for, at foretage skattefri tilførsel af aktiver uden tilladelse fulgte, af lov nr. 343 

af 18. april 2007, som et alternativ til de almene regler i FUL § 15 C. Det væsentligste 

forhold ligger i, at tilførslen af aktiver ikke behøver være forretningsmæssigt begrundet, så 

længe denne disposition ikke blev foretaget med henblik på skatteunddragelse. 

Muligheder og krav for skattefri tilførsel af aktiver uden tilladelse er i overvejende grad 

identiske med ovenfor omtalte muligheder for hhv. skattefri tilførsel af aktiver med 

tilladelse, samt afsnit 3.5 omkring aktieombytning. Jeg vil derfor alene anføre de punkter 

herefter, hvor praksis adskiller sig fra denne ovenfor beskrevne praksis. 

Ved anvendelse af reglerne om skattefri tilførsel af aktiver uden tilladelse, er der ikke 

indsat begrænsning om udbytte begrænsning45, men alene et ejertidskrav på 3 år, i stil 

med reglerne for skattefri aktieombytning uden tilladelse.  

3.6.4 Tilførsel af aktiver – fordele og ulemper 

Fordelene og ulemperne ved de 3 metoder, baserer sig i det store hele på samme 

principper, som ved aktieombytning, da praksis er stort set identisk. Såfremt man 

anvender de skattefri metoder, kan man enten anvende en metode, som afstedkommer en 

del administration i forhold til overholdelse af den udstedte tilladelse, omvendt kan man 

uden tilladelse også udføre dette, dog med nogen grad af hæmninger i forhold til den 

driftsmæssige frihed i selskabets dispositioner. Til sidst har man den skattepligtige 

metode, som omvendt afstedkommer en skatteforpligtelse til betaling, men som dog har 

den væsentlige fordel, at den er lige til og ikke kræver samme mængde af tilladelser og 

andet papirarbejde.  

Vurderingen skal derfor baseres på sin aktuelle situation og om hvorvidt nytteværdien af 

de enkelte metoder overstiger omkostningerne til rådgivere mv., særligt med henblik på de 

skattefri metoder. Alternativt kan den skattepligtige metode være det lette alternativt, som 

sikrer frihed i den daglige drift i tiden umiddelbart efter tilførslen har fundet sted.  

                                                 
45 Under forudsætning af denne finder sted efter 22. april 2009.  
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3.7 Spaltning 

I ligningsvejledningen er spaltning defineret således: ”Ved spaltning forstås den 

transaktion, hvorved et selskab overfører en del af eller samtlige sine aktiver og passiver til 

et eller flere eksisterende eller nye selskaber ved i samme forhold som hidtil at tildele sine 

selskabsdeltagere aktier eller anparter og evt. en kontant udligningssum” jf. i øvrigt FUL § 

15 a, stk. 2.  

I modsætning til de øvrige omstruktureringsformer, er der ved spaltning tale om en 

horisontal fordeling, da det er aktionærerne for det indskydende selskab, som modtager 

vederlag og ikke det indskydende selskab. Ved spaltning forstår man endvidere 2 typer46: 

• Ved en spaltning hvor det indskydende selskab ophører og overfører sine aktiver og 

passiver til to eller flere modtagende selskaber er der tale om ophørsspaltning. 

• Ved en spaltning hvor det indskydende selskab overfører en virksomhedsgren til et 

eller flere selskaber er der tale om partiel spaltning eller grenspaltning. 

Herudover findes der som ved de øvrige metoder 3 skatteretlige metoder til, at foretage 

spaltningen ved i praksis, en skattepligtig og to skattefrie hhv. med og uden tilladelse. Som 

ved de øvrige skattefrie omstrukturerings metoder, kan der være en fordel i disse i forhold 

til planlægningen af et generationsskifte, da man herved opnår en likviditetsudskydelse af 

skatteforpligtelsen. Dog skal man foretage vurderingen af hvilken metode, man ønsker at 

anvende på baggrund af en helhedsvurdering, med udgangspunkt i nytteværdien af de 

enkelte metoder, holdt op imod de begrænsninger de måtte afstedkomme. 

3.7.1 Ophørsspaltning 

I forbindelse med ophørsspaltning er der kun et særligt krav, som skal opfylde. I 

forbindelse med fordelingen af aktiver, passiver mv. må disse ikke ske med henblik på 

skatteundgåelse eller – unddragelse. Herudover står det ejeren frit for og disponere over, 

hvordan de aktiver og passiver skal fordeles imellem de modtagne selskaber.  

3.7.2 Grenspaltning 

I modsætning til ophørsspaltning, er der en række krav, som skal opfyldes ved 

grenspaltning. For det første, skal både den udspaltede andel og den tilbageblivende 

andel udgøre en ideel andel, hvilket vil sige at de to andele hver især skal kunne fortsætte 

i driftsmæssig sammenhæng, uafhængigt af hinanden, jf. FUL § 15 C, stk. 2. Da der er 

                                                 
46 Jf. JV;2012-1 C.D.6.1.1. 
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tale om, at virksomhederne skal kunne fungere uafhængigt af hinanden, betyder det også, 

at aktiver og passiver, som ”hører sammen” fortsat skal være matchet efter spaltningen. Et 

eksempel herpå, kan være en ejendom finansieret ved et 30 årigt realkreditlån. Ved 

grenspaltning, skal hhv. både ejendommen og den underliggende finansiering, overføres 

til det samme selskab ved spaltning. Jeg har tidligere diskuteret forholdet omkring, hvad 

der kan karakteriseres som en virksomhed i skatteretligt henseende i afsnit 1.3 og 2.1 

ovenfor.  

 

3.7.3 Skattepligtig spaltning 

I forhold til metoden ved skattepligtig spaltning af selskab, skal der tages udgangspunkt i 

den anvendte spaltningstype. Ved ophørsspaltning svarer spaltningen til en likvidation, 

hvilket medfører for selskabets aktionærer er der derfor tale om beskatning, som ved 

afståelse af aktier. For de modtagne aktier, som vederlag for overførslen, anses de for 

anskaffet pr. spaltningstidspunktet og anskaffelsessummen fastsat herefter.  For det 

ophørende selskab skal der ske ophørsbeskatning af de afhændede aktiver og 

oparbejdede skattemæssige underskud går tabt. 

Ved grenspaltning er tale om salg af en delaktivitet. For aktionærerne i indskydende 

selskab, skal vederlæggelsen beskattes som udbytte, for de ny udstedte aktier i modtagne 

selskab, opstår der ligesom ved ophørsspaltning et nyt anskaffelsestidspunkt og ny 

anskaffelsessum. Da det indskydende selskab fortsat eksisterer, vil der være mulighed for 

fortsat, at anvende evt. oparbejdede skattemæssige underskud. Fælles for både 

ophørsspaltning og grenspaltning er, at det modtagne selskab kan foretage 

skattemæssige afskrivninger mv. af de modtagne aktiver til den fastsatte handelsværdi fra 

spaltningstidspunktet.   

3.7.4 skattefri spaltning – med tilladelse 

Skattefri spaltning med tilladelse følger af reglerne i FUL § 15 A, stk. 1. Ligesom i de 

forudgående modeller, har SKAT tre svarmuligheder ved ansøgning om tilladelse. Som 

ved de tidligere omtalte modeller, vil man ofte møde, at SKAT giver tilladelse med 

forbehold, af hensyn til, at man ikke skal kunne foretage spaltningen, med umiddelbar 

efterfølgende afståelse.  

I forbindelse med vurdering, af hvem der har adgang til, anvendelse af reglerne om 

skattefri spaltning med tilladelse, gælder der de samme regler, som anført ovenfor i 



Side 57 af 63 

3.5.2.1, vedrørende skattefri aktieombytning med tilladelse. Herudover gælder endvidere, 

at ansøgningen om skattefri spaltning med tilladelse, skal være forretningsmæssigt 

velbegrundet. Som ved de øvrige omstruktureringsmetoder må formålet ikke være 

begrundet i skatteunddragelse, eller – udskydelse. 

I forbindelse med spaltningen, skal spaltningsdatoen være den samme som 1. dag i det 

modtagende selskabs regnskabsår, jf. FUL § 5. Er der tale om et nystiftet selskab, skal 

spaltningsdatoen derfor være samme dag som åbningsbalancen er dateret.  

I lighed med de øvrige omstruktureringsmetoder, skal der ske anmeldelse til relevante 

myndigheder. Herunder skal der ske anmeldelse til SKAT senest 1 måned efter 

spaltningsdatoen og til Erhvervsstyrelsen senest 2 uger efter spaltningsdatoen. De 

indsendte dokumenter skal omfatte spaltningsplan, redegørelse for spaltningen, 

spaltningsbalance, erklæring fra vurderingsmænd vedrørende vederlag og kreditorernes 

stilling, mellembalance, referat fra vedtagende generalforsamling og vedtægter fra 

samtlige modtagende selskaber.  

 

3.7.4.1 Kreditorernes stilling 

Ved spaltningen, vil man kunne foranledige, at eventuelle kreditorer vil blive væsentligt 

dårligere stillet. Dette er dog ikke tilfældet. I forbindelse med spaltningen sker der en 

såkaldt ”universalsuccession”47. Dette udtryk dækker over, at spaltningen reelt set sker 

uden kreditorernes samtykke, dog under forudsætning af at de ikke får forringet deres 

fyldestgørelsesmuligheder.  

 
3.7.4.2 Vederlæggelse 

I forbindelse med skattefri spaltning med tilladelse, vil der ske en overdragelse af aktiver 

og passiver til et modtagende selskab. I denne forbindelse skal det indskydende selskabs 

aktionærer vederlægges for dispositionen. Vederlæggelsen kan ske i form af enten aktier 

eller likvide midler48. Denne vederlæggelse, må ikke forrykke på formue fordelingen 

aktionærerne imellem, hvilket vil sige, at vederlæggelsen skal ske til en handelsværdi 

svarende til deres hidtidige ejerandel. Vederlæggelsen må ikke ske som en mellemregning 

med selskabet, jf. FUL § 15 A, stk. 2. 

                                                 
47 Generationsskifte og Omstrukturering S. 442, 2. afsnit. 
48 Ved anvendelse af en hel eller delvis kontant vederlæggelse, vil aktionærerne blive direkte skattepligtige 
af denne andel, jf. FUL § 15 A, stk. 2. 
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3.7.5 skattefri spaltning – uden tilladelse 

I stil med de øvrige omstruktureringsmuligheder uden tilladelse, blev denne 

spaltningsmulighed indført ved lov nr. 343 af 18. april 2007. Kravene for at gennemføre en 

skattefri spaltning uden tilladelse, er grundlæggende de samme som hvis der blev søgt om 

tilladelse, jf. ovenfor afsnit 3.7.4. Jeg vil ikke gentage tidligere beskrevne krav, men alene 

beskrive de steder for skattefri spaltning uden tilladelse adskiller sig fra metoden med 

tilladelse.  

Den væsentligste forskel er, at dispositionen ikke behøver, at være forretningsmæssigt 

begrundet. Modsat fald er der indført værnsregler, i form af ejertidskrav i 3 år49. Denne 

erstatter den tidligere praksis med udbyttebegrænsning de følgende 3 år. Såfremt der er 

tale om udlodning af udbytte til aktionærer, som er fysiske personer, som er skattepligtige 

til Danmark, kan der til trods for begrænsningen udloddes udbytte, uden hensyn til denne.  

I relation til anmeldelseskravene ved en spaltning uden tilladelse, skal der indgives 

anmeldelse til SKAT, senest ved indberetning af selvangivelse for det indkomstår, hvori 

spaltningen har fundet sted.  

For aktionærerne i de to selskaber gælder det, at der vil opstå nyt anskaffelsestidspunkt 

og ny anskaffelsessum for eksisterende aktier og nye aktier givet som vederlag for 

spaltningen.  

3.7.6 Fordele og ulemper ved de 3 metoder 

I stil med øvrige omstruktureringsmetoder, er der tale om, at man med fordel kan tage en 

vurdering af nytteværdien af de 3 metoder, set i forhold til de krav der stilles. Set i forhold 

til, at der ved grenspaltning er særlige krav for de spaltede aktiver, skal udgøre en ideel 

virksomhed. Herunder kan det være en fordel og foretage en skattefri spaltning med 

tilladelse. Der vil dog altid være et forbehold for, at man kan foretage en 

forretningsmæssig velbegrundet vurdering af hvorfor denne disposition skal foretages. 

Man kan med fordel indsende ansøgning om tilladelse, samtidig med man foretager en 

skattefri spaltning uden tilladelse. Derved vil man altid kunne falde tilbage på denne 

metode, med de begrænsninger dette afstedkommer. En betragtning over den nytteværdi 

der opnås på baggrund af den udskudte skatteforpligtelse ved de skattefri metoder, holdt 

op imod de øgede begrænsninger i forhold til udbyttebegrænsning og ejertidskrav, samt 

                                                 
49 Vedtaget ved lov nr. 202 af 28. maj 2009. 



Side 59 af 63 

øgede honorarer til rådgivere. Denne betragtning skal holdes op imod et hurtigt skifte uden 

væsentlige driftsmæssige begrænsninger, dog med en skattebetaling til følge, som den 

skattepligtige spaltningsmetode giver. 

Man bør på baggrund af disse betragtninger foretage en vurdering, af omfanget af 

spaltningen man ønsker at gennemføre. 

 

4.0 Konklusion 

Jeg må starte med, at melde klart ud – Mine indledende antagelser til denne opgave er 

ikke blevet indfriet. Mine antagelser byggede i høj grad på, at der pga. den økonomiske 

afmatning i samfundet, ville være væsentlige fordele i forhold til generationsskifter hvor 

man søgte en så lav værdiansættelse som muligt. Antagelserne herfor var i det store hele 

primært fokuseret på de finansielle markeder og ejendomsmarkedet. I relation til dette er 

mine antagelser blevet delvist indfriet. Hovedreglen ved værdiansættelse sker i henhold til 

den værdi et aktiv ville have i handel og vandel. Som sådan er dette intet problem, særligt 

på de finansielle markeder, hvor værdiansættelsen sker til kursværdi, som alt andet end 

lige befinder sig på et noget lavere generelt niveau, end før 2008, hvor krisen indtraf. 

Hvorfor er mine antagelser så ikke blevet indfriet, når nu der er tale om en generel krise og 

afmatning, og alle markeder generelt er noget presset på prisfastsættelsen som følge 

heraf? Dette skyldes alene de værdiansættelsesmetoder, som skal anvendes når en 

pålidelig værdi ikke kan opgøres. For fast ejendom tages der udgangspunkt i den 

offentlige ejendomsværdi, som generelt set er steget fra 2008 – 2010, særligt på 

investerings-/beboelsesejendomme, mens landbrugsejendomme som de eneste er faldet i 

perioden. Mine antagelser baserede sig derfor videre på, at det var nu man skulle slå til, 

hvis man ønskede et generationsskifte i forhold til overdragelser til familiekredsen, ved en 

så lav værdi som muligt fx i kombination med en gave overdragelse, hvoraf man kun skal 

svare 15 % i gaveafgift, efter modregning af bundgrænse for gaver. Baseret på mine 

undersøgelser er der, da lidt at hente i forhold til dette. Det er bare ikke helt så meget, som 

jeg havde forventet, inden jeg påbegyndte opgaven.  

Mine videre forudsætninger for beskæftigelsen med emnet, var baseret på tilegnelse af 

viden i forhold til de generelle processer omkring et generationsskifte, samt indledende 

forhold, som bør vurderes. Nu er det svært, at kommentere direkte på disse forhold uden, 

at have et konkret eksempel ved hånden. Baseret på de erfaringer, jeg har fået ved 
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beskæftigelse med opgaven, vil jeg anbefale, at man ved planlægningen foretager en 

skattefri virksomhedsomdannelse, eller lignende omstrukturering til et selskab, såfremt der 

er tale om en personlig virksomhed. Dette begrunder jeg særligt med, 

motivationsfaktorerne herfor i forhold til bl.a. hæftelse, mulighed for etablering af en 

holdingselskabs struktur, hvorved man igen kan sikre sine driftsafkast, samt mulighed for 

udlodning af udbytte, til en generelt lavere beskatning end ved lønudbetaling, særligt hvis 

man ligger over topskatten. Endvidere vil jeg anbefale en holdingselskabs struktur i 

forbindelse med de indledende vurderinger, da det gør det markant lettere, at foretage en 

salgsmodning og evt. slankning af driftsselskabet frem mod et evt. salg. Dette kan være en 

særlig fordel, hvis der skal findes en køber uden for successions begrebets personkreds. I 

denne forbindelse, vil det helt særligt være den eneste mulige måde, at foretage en 

udskydelse af skatteforpligtelsen fra salget, da datterselskabsaktier ikke er skattepligtige 

ved afståelse i selskabsregi. Provenuet fra salget, kan derfor blive i holdingselskabet, indtil 

man har behov for pengene, eller selskabet likvideres og evt. indskydes på en 

ophørspensionsopsparing.  

I forhold til selve overdragelsesmetoderne, er det min holdning, at man skal søge, at finde 

en køber/modtager indenfor personkredsen for successionsbegrebet, da det vil være en 

fordel for begge parter, at foretage en succession, med udskydelse af skatteforpligtelsen til 

følge. 
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5.0 Litteraturliste 

I forbindelse med mine undersøgelser har jeg anvendt en række litteraturkilder, jf. 

nedenfor. Jeg vil i denne forbindelse give en kort kildekritik af det litterære emne. I de 

anvendte bøger, har jeg generelt ikke stillet mig voldsomt kritisk, da det fælles for dem alle 

er, at de er fremkommet af forfattere, der har deres daglige virke indenfor skatteretten. 

Endvidere er alle bøgerne udgivet af forlag, som er iblandt de førende forlag i Danmark, 

indenfor juridiske lærebøger – generelt. Det er på baggrund heraf vurderet, at bøgerne alle 

er anvendelige i forhold til, at danne et overblik for det samlede emne, dog med enkelte 

forbehold for fx alderen på bogen, set i forhold til ny og ændret retspraksis.  

”Generationsskifte og Omstrukturering – Det skatteretlige grundlag” af Søren 

Halling-Overgaard & Birgitte Sølvkær Olesen. 3. udgave, 1. oplag, 2010, Jurist- og 

Økonomforbundets Forlag. ISBN 978-87-574-2143-9. Bogen er et rigtig godt grundlag for, 

at forstå den lovhjemmel og praksis der er gældende på området. Forfatterne er begge 

advokater, med kernekompetencer indenfor skatteretten, hvorfor deres kompetencer i 

forhold til forfatterskabet og bogens indhold vurderes, at være i top. Bogen har været 

anvendt som en del af pensum i valgfaget ’Erhvervsbeskatning’. Bogen er ment som en 

håndbog til brug for rådgivere i generationsskifte situationer. Der tages i bogen 

udgangspunkt i lovhjemmel og den gældende retspraksis baseret på faktiske afgørelser, 

som der henvises til i forbindelse med område gennemgangen. På baggrund af dette gives 

der et godt grundlag for, at foretage selvstændige vurderinger i forhold til den pågældende 

generationsskifte situation man står og skal rådgive i. Da bogen er fra 2010, er den ikke 

helt opdateret i forhold til seneste praksis og indførsel af love anno 2011 – 2012.  

”Skattefri Virksomhedsomdannelse” af Jan Nygaard & Lars Wøldike. 2. udgave, 1. 

oplag, Forlaget Thomson A/S, København 2003. ISBN 87-619-0678-6. De to forfattere er 

hhv. statsautoriseret revisor og partner i Revitax, samt koncernskattechef i ISS50. Med 

udgangspunkt i disse stillinger, vurderes det at forfatternes kendskab til skatteretten er 

velfunderet og at have gode erfaringer indenfor skatteretten og fortolkninger heraf. Bogen 

tager udgangspunkt i en gennemgang af de enkelte love i VOL, samt refleksioner og 

                                                 
50 Jf. omslaget i bogen. 
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fortolkninger af lovteksten, med perspektivering til relevante domsafgørelser. Da bogen er 

fra 2003, er der løbet meget vand i åen siden da. Bogen giver et rigtig godt indblik i de 

generelle forudsætninger i VOL og skattefri virksomhedsomdannelse, men man bør 

perspektivere til andre vejledninger og nyere domme, af hensyn til en ændret retspraksis, 

som kan være kommet efterfølgende.  

”Grundlæggende skatteret – 2011” af Henrik Dam, Henrik Gam, Kjeld Hemmingsen & 

Jacob Graff Nielsen. 4. udgave, 1. oplag, Magnus Informatik A/S. ISBN 978-87-7762-935-

8, ISSN 1903-735X. Bogen er en del af pensum på fagene ’Skat’ og ’Erhvervsbeskatning’. 

Bogen er en årlig udgivelse, som giver et kortfattet indblik i hovedområderne indenfor 

dansk skatte- og momsret. Bogen tager udgangspunkt i de generelle hovedregler, samt 

mest anvendte undtagelser hertil. Der tages udgangspunkt i lovhjemmel, styresignaler og 

domsafgørelser. Herunder gives en grundlæggende ajourført basisviden indenfor de 

respektive områder, således man bliver gjort i stand til og foretage korrekte vurderinger og 

fortolkninger. 

”Skatteretten 2” af Jan Pedersen, Kurt Siggaard, Niels Winther-Sørensen, Jakob 

Bundgaard, Inge Langhave Jeppesen, Malene Kerzel og Susanne Pedersen. 5. udgave, 1. 

oplag, Thomson Reuters Professional A/S, København 2009. ISBN 978-87-619-2339-4. 

Bogen udgør et eksemplar ud af et samlet værk på 4 bind, der samlet redegør for den 

danske skatteret. Det aktuelle bind, omhandler erhvervsmæssig beskatning af såvel 

personlig virksomhed, som selskabsbeskatning og omstrukturering. Bogen redegør for de 

grundlæggende principper indenfor det omfattede emne, med udgangspunkt i love, 

vejledninger, cirkulærer, styresignaler og retspraksis.  

”Skattelovssamling for studerende 2011/1” redigeret af Tine Harboe. 22. udgave, 1. 

oplag, 2011 Magnus Informatik A/S. Bogen indeholder en lang række, af de relevante love 

indenfor skatteretten, som man vil stifte bekendtskab med i undervisningen. Endvidere er 

der indarbejdet en række relevante bekendtgørelser, cirkulærer og skattemeddelelser.  

”Lærebog om indkomstskat” af Aage Michelsen, Steen Askholt, Jane Bolander, John 

Engsig og Liselotte Madsen. Jurist- og Økonomforbundets Forlag. Der er alene taget 

udgangspunkt i siderne 805 – 814. Passagen omhandler omdannelse af virksomhed og 
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stiftelse af selskaber. Der gives et indblik i den pågældende retspraksis, baseret på 

domsafgørelser, samtidig med der tages udgangspunkt i gældende love.  

”Selskabers beskatning” af Karen Fogh, Frederik Lytzen og Maj-Britt Nielsen. Thomson 

Reuters Forlag. Der er taget udgangspunkt i siderne 325 – 362. Passagen omhandler 

virksomhedsomdannelser. Bogen gennemgår mulighederne indenfor området, ved en 

gennemgang af lovhjemmelen, med en efterfølgende vurdering heraf, baseret på 

retspraksis. 

5.1 Nethenvisninger 

Ved hjælp af opslag på nettet har jeg anvendt følgende kilder. Jeg har ikke valgt, at skrive 

en individuel kildekritik af de enkelte kilder, da min netlitteratur, udelukkende omfatter 

officielle offentlige danske instanser.  

• Den juridiske vejledning 2012-1 

http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oID=1945260&chk=205476#1945293 

• Ligningsvejledningen; Almindelig del 2012-1 

http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=103450&vId=205116#146490 

• Ligningsvejledningen; Erhvervsdrivende 2012-1 

http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=102490&vId=205104#103080 

• Ligningsvejledningen; Selskaber og aktionærer 2012-1 

• SKAT’s statistik for ejendomsvurderinger 

http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=400337&chk=205358 

• Dansk statistik – ejendomme  

http://dst.dk/da/Statistik/emner/ejendomme.aspx 

 

 


