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1.0 Indledning 
 

I Danmark er der omkring 300.000 selskaber og virksomheder,1 en stor del af disse vil på et 

tidspunkt i deres levetid skulle gennemføre et generationsskifte, hvis ikke selskabet eller 

virksomheden lukkes.  

 

Et generationsskifte i et selskab/virksomhed vil sige, at den nuværende ejer, sælger eller 

overgiver selskabet/virksomhed enten til familie, medarbejder eller tredjemand. I den forbindelse 

er der mange overvejelser man som ejer skal gøre sig, da et generationsskifte betyder, at man 

skal give slip på ens eget eller familiens livsværk. 

 

For den nuværende ejer vil der være mange andre overvejelser end blot overdragelsen af 

virksomheden. Et generationsskifte berører både hårde- og blødeværdier. Hvor de bløde værdier 

repræsentere ejerens personlige ønsker og det økonomiske perspektiv til fremtiden. Dette aspekt 

er også relevant for erhverver, der ønsker at overtager en virksomhed som både økonomisk, 

strategisk og ledelsesmæssigt er klar til fremtiden.  

 

De hårde værdier indebærer den danske lovgivning på området for generationsskifte. I 

forbindelse med et generationsskifte berøres blandt andet skatte-, afgift-, selskabs- og arveloven. 

Lovgivning åbner op for flere muligheder for gennemførsel af generationsskifte. Der findes flere 

forskellige modeller, der hver har sine fordele og ulemper for både overdrager og erhverver. 

Derfor vil der i det enkelte generationsskifte tilfælde, være nogle modeller og metoder der findes 

mere anvendelige. Det afhænger helt af hvilket forventninger og krav man som ejer har til 

generationsskiftet. De hårde værdier vedrører også de økonomiske-, finansielle- og 

skattemæssige konsekvenser for både erhverver og overdrager.   

 

Hvis et generationsskifte planlægges i god tid, og der er en fornuftig forventnings afstemning 

mellem overdrager og erhverver, vil der være mulighed for, at sikre det mest optimale output for 

alle involverede parter. Det vil i mange tilfælde være en god ide at havde rådgivere, som en 

                                                 
1 http://www.dst.dk/da/Statistik/emner/virksomheder-generelt/firmastatistik.aspx 
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advokat eller revisor med i generationsskiftet, da det i nogle tilfælde kræver dyb indsigt i 

lovgivningen og de muligheder den åbner for.   

 

Overstående udfordringer vil blive belyst i denne afhandling. Heriblandt de forskelige metoder 

der er i dansk lovgivning for generationsskifte i et selskab. Læseren vil blive præsenteret for, 

hvilket indledende arbejder der kræves, fordele og ulemper ved anvendelse af de forskellige 

modeller, og hvad de skattemæssige konsekvenser er. Alle aspekter og konsekvenser belyses 

igennem afhandlingen med et konkret generationsskifte på et case selskab.  

 

1.1 Problemformulering 

 

Denne afhandling vil tage udgangspunkt i de økonomiske og skatteretlige aspekter omkring et 

generationsskifte i det familieejet selskab, Glas & Bord A/S. I afhandlingen vil der være en 

teoretisk gennemgang, af de forskellige aspekter i lovgivningen omkring generationsskifte. En 

lang række af disse vil blive anvendt, kommenteret og sammenlignet ud fra case selskabet Glas 

& Bord A/S. Ud fra anvendelsen på Glas & Bord A/S belyses, hvilket af disse der i Glas & Bord 

A/S giver det mest optimale økonomisk og skattemæssige udgangspunkt for erhverver og 

overdrager.  

 

Hvordan foretages et generationsskifte mest optimalt for både erhverver og overdrager af 

selskabet? 

 

Til besvarelse af ovenstående, har vi valgt at bruge nedenstående delspørgsmål, da det er vores 

opfattelse, at de vil være med til at belyse, de mest relevante område i problemformuleringen. 

 

- Hvilket forhold skal man overveje inden generationsskifte igangsættes, herunder de bløde 

og hårde værdier? 

- Hvordan værdiansættes selskabet? 

- Hvilke forskellige modeller er der i forbindelse med gennemførsel af generationsskifte? 

- Hvad vil de skattemæssige konsekvenser af et generationsskifte for erhverver og 

overdrager? 
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- Hvad vil finansieringsbehovet være for de involverede parter, ved de forskellige 

generationsskiftemodeller? 

 

1.2 Forudsætninger & afgrænsning 

 

Et generationsskifte er som oftest et meget omfattende projekt, hvor mange udfordringer kan 

forekomme, i typer og størrelser af selskaber. Vi har i afhandlingen valgt at arbejde med et 

unoteret aktieselskab i regnskabsklasse B-klasse. Derfor behandler vi i afhandlingen kun den 

gældende lovgivning inden for den type virksomhed.  

 

Vi vil ikke behandle lovgivning der berører selskaber og virksomheder der falder uden for denne 

selskabsform, unoterede aktie og anpartsselskaber.  

 

I vores afhandling om generationsskifte, har vi udelukkende valgt at tage udgangspunkt i det 

danskejet fiktive selskab Glas & Bord A/S. De fiktive personer, som der bliver henvist til, i 

denne opgave vil fremstå som værende bosat, og fuldtud skattepligtige i Danmark. Vi vil grundet 

valget af den danske fiktive virksomhed kun beskæftige os med den danske lovgivning, og de 

regler som hører ind under denne. Vores lovgivningsmæssige grundlag for denne opgave vil kun 

strække sig til 31/01-2015.  

 

I forbindelse med gennemgang af de bløde værdier i selskabet, har vi valgt at afgrænse os fra de 

forskellige strategiske og ledelsesmæssige analyser. Dette gøres, da vi ønsker at skrive en 

afhandling med fokus på det skatteretslige perspektiv.  

 

Ved værdiansættelse af virksomhedens anparter, goodwill og aktiver vil der blive taget 

udgangspunkt i SKAT’s retningslinjer og de udarbejdede cirkulærer fra SKAT.  

 

Vi afgrænser os til, at alle fiktive personer er i live, og står som familie medlemmer. Dette gøres, 

da lovgivningen i forbindelse med dødsfald kræver en specialbehandling, som vi ikke har valgt 

ikke at inddrage i afhandlingen.  
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1.3 Metode 

 

Vores metodeafsnittet vil beskrive, hvordan vi har tænkt os at arbejde med generationsskifte. 

Som det allerede fremgår af problemstillingen, vurderer vi, at der vil være flere veje til løsningen 

end den vi vælger at foretage. Vi mener den metode, vi vælger, vil føre til det mest optimale 

resultat for selskabet Glas & Bord A/S’s overdrager og erhverver, både skattemæssigt og 

økonomisk. Afsluttende i metodeafsnittet vil der komme metodekritik, målgruppe, kildekritik og 

afhandlingens struktur. Før den egentlige gennemgang af generationsskifte, vil der komme en 

gennemgang af familien og selskabet. Dette gøres for at give læseren, et bedre indsigt i den 

selskabet, som afhandlingen omhandler. 

 

Afhandlingen vil indeholde 2 dele, en deskriptiv del, der indeholder teorien omkring de 

forskellige metoder til generationsskifte, og de aspekter der er i den forbindelse. Dernæst 

indeholder den en analyse/anvendelse af den teori, der er blevet beskrevet på case selskabet Glas 

& Bord A/S.  

 

Den teoretiske del af afhandlingen medtages, for at give læseren en god og solid 

baggrundsviden, så læseren er bedre rustet til anvendelsen af modeller, love og regler på Glas & 

Bord A/S. Der vil i forbindelse, med anvendelsen af generationsskifte modeller på Glas & Bord 

A/S, blive gennemgået fordele/ulemper, konsekvenser for valg og hvordan både overdrager og 

erhverver drager fordel af valg. 

 

Der vil primært blive brugt sekundær data til afhandlingen. Alt data der bliver anvendt i vores 

afhandling vil være frit tilgængeligt for alle. Vi vil benytte os af relevant information fra SKAT, 

herunder cirkulærer, bekendtgørelser og doms afgørelser. Dette gøres, for at afhandlingens 

information er opdateret. Der vil også indgå relevant faglitteratur, inden for området, fra blandt 

andet revisorer, advokater og andre rådgivere.  

 

1.4 Metodekritik 

 

Som det allerede belyses, under metode, er der flere metoder til løsning af gennemførslen af et 

generationsskifte. De valg vi gør igennem afhandlingen, vil blive begrundet, ud fra de scenarier 
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vi har sat op i vores case selskab Glas & Bord A/S. Derfor vil der være valg og anvendelser af 

metoder og modeller, som i andre generationsskifte ikke nødvendigvis vil være det mest 

optimale for deres overdragere og erhververe.  

 

1.5 Kildekritik 

 

Vores valgte faglitteratur har en meget teoretisk tilgang til generationsskifte. Vægten i vores 

litteratur er primært på de hårde værdier og ikke så meget på de bløde værdier i forbindelse med 

generationsskifte.  

 

1.6 Afhandlings struktur 

 

Afsnit 1 – Familien og selskabet Glas & Bord A/S  

- Præsentation familie og selskab 

Afsnit 2 – Indledende forhold 

- Overvejelser, hvornår og hvem  

Afsnit 3 - Klargøring af selskab / Omstrukturering  

- Klargøring af selskab mv. 

Afsnit 4 - Værdiansættelse 

- Gennemgang af modeller til værdiansættelse af aktiver 

Afsnit 5 – Generationsskifte gennemførsel 

- Gennemgang af modeller til generationsskifte og deres fordele og ulemper 

Afsnit 6 – Finansiering 

- Hvordan kan overdragelsen finansieres 

Afsnit 7 - Konklusion  

- Konklusion på generationsskifte, ved hjælp af case selskabet 

 

1.7 Målgruppe 

 

Afhandlingens primære målgruppe vil være personer der til dagligt beskæftige sig med 

generationsskifte. Det kunne være revisorer eller andre økonomiske rådgivere. Afhandlingen vil 

kunne bruges som et hurtigt opslagsværk, hvis der opstår tvivl spørgsmål. 
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Selskabsejere der står overfor eller overvejer et generationsskifte, vil ligeledes kunne hente 

inspiration og konkrette problemstilling. 

 

 

2.0 Selskabet 
 

Glas & Bord A/S blev startet i 1982 af Poul Poulsen. Han ville fremstille skærmfiltre fremstillet 

af specielglas, lamineret med optiske coatings. Selskabet kørte fint i de første 19 år, men i 2001 

begyndte det at gå mindre godt. Poul Pulsen måtte tænke i nye baner for at rette op dette. Derfor 

begyndte selskabet i 2004 at udvikle Chat-Boards. Chat-Boards blev meget hurtigt et eftertragtet 

produkt af blandt andre: arkitekter, indretningsarkitekter og privatpersoner. Denne optur 

medførte, at de begyndte at se nye veje.  

 

Ud over det almindelig Chat-Boards, begyndte de at producere glashylder, glasborde og 

kundespecifikke design løsninger. I 2009 fik de øjnene op for det store udland, og der blev i 

2010 ansat en økonomi direktør, som kunne holde styr på økonomien på de forskellige 

markeder.  

 

Selskabet har på nuværende tidspunkt 11 ansatte, hvor af de 4 er en del af familien. 

 

2.1 Ejerskab 

 

Glas & Bord A/S ejes 100 % af Poul Poulsen. 

 
Figur 1: egen produktion 

 

Poul 
Poulsen

Glas & Bord 
A/S
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2.2 Økonomi 

 

Nedenfor er vist selskabets nøgletal for de seneste 3 regnskabsår. Helt overordnet er selskabet 

økonomisk godt rustet og har klaret sig flot igennem finanskrisen. Selskabets nøgletal fremstår 

”pæne” og indikerer et selskab, med fin kontrol over sin økonomiske situation.  

 

 

 

 

2014 2013 2012

Nettoomsætning 24.727.908               23.521.089               18.884.081               

Resultat før finansielle poster 7.154.766                 5.348.480                 4.523.022                 

Resultat før Skat 7.147.774                 5.367.771                 4.470.458                 

Årets resultat 5.338.262              3.993.169              3.301.531              

Anlægsaktiver i alt 1.339.606                 1.018.516                 1.028.623                 

Omsætningsaktiver i alt 9.340.186                 9.643.616                 8.157.868                 

Aktiver i alt 10.679.792            10.662.132            9.186.491              

Egenkapital i alt 7.221.873                 7.383.611                 5.390.442                 

Kortfristede gældsforpligtelser i alt 3.421.465                 3.253.965                 3.750.843                 

Passiver i alt 10.679.792            10.662.132            9.186.491              

Bruttomargin 54,77% 50,55% 52,46%

Overskudsgrad 28,93% 22,74% 23,95%

Afkastningsgrad 66,99% 50,16% 49,24%

Soliditetsgrad 67,62% 69,25% 58,68%

Forrentning af egenkapital 73,10% 62,52% 51,69%

Nøgletal
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Som det kan ses er overskudgraden, gået fra 23,95 % i 2012 til 28,93 % i 2014. Der var godt nok 

et fald i 2013, men selskabet oplevede en stigning i 2014 med 4,98 % point, som svarer til en 

stigning på 20,79 %. Årsagen til denne stigning skal findes i omsætningen, den er steget fra 

18.884.081 kr. i 2012 til 23.521.089 kr. i 2013. Dette ses dog ikke på overskudgraden, da 

omkostningerne er steget mere procentmæssigt end omsætningen, mens de i 2014 steg til 

24.727.908 kr. 

  

Det der dog præger øjet mest er ikke stigningen i omsætningen, men derimod faldet i 

omkostninger. De har nemlig i 2014 fået reduceret deres omkostninger, hvilket ses direkte i 

resultatet.  

 

Det næste punkt vi kigger på er afkastningsgraden. Den er gået fra 49,24 % i 2012 til 66,99 % i 

2014, hvilket må siges at være rigtig godt. Det er samlet set en stigning på 17,75 % point, og en 

stigning på 36,05 %. Det er meget tilfredsstillende at have en afkastningsgrad på 66,99 %, da det 

betyder, at man får et flot udbytte for sin investering i selskabet.  

 

Ser man på soliditetsgraden, den kan man heller ikke sige meget negativt om, da den er på 58,68 

% i 2012 og stiger til 67,62 % i 2014, altså en stigning på 8,94 % point, som svarer til 15,24 %. 

Det må også siges at være meget højt, og fortæller samtidig også, at selskabet ikke har meget 

fremmed kapital. Muligheden for at optage et større lån til at investere i driften og dermed vokse, 

er derfor en mulighed, som kan bidrage positivt i selskabet. 

 

2.3 Familien 

 

Poul Poulsen, faren i familien, er ejer og Direktør i selskabet. Han er 60 år gammel og startede 

sit firma tilbage i 1982. Han er gift med Inge Poulsen, som er firmaets bogholder. Inge er 62 år 

og har en kontoruddannelse som bogholder. Sammen har de 2 børn. En søn ved navn Bjarne 

Poulsen på 38 år og en datter ved navn Rikke Jensen på 36 år. 

 

Inge og Poul bor i en villa i Holte, som de ingen gæld har i. Så der er mulighed for dem, for at 

udnytte en evt. friværdi, hvis det viser sig nødvendigt. Ingen af de to har nogen nævneværdige 
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pensionsopsparinger og er derfor afhængige af at der kommer en engangs- eller løbende betaling 

ud fra overdragelsen af selskabet. 

 

Bjarne har uddannet sig som revisor, han startede som elev for 18 år siden, og har siden fået en 

Cand.Merc. Aud. Han blev ansat i Glas & Bord A/S i 2010 som regnskabschef. Rikke Jensen har 

en uddannelse i indretning og design, og startede i Glas & Bord A/S i 2003. Hun brugte fra start 

af, sin egen sans for indretning og design, og hendes Fars glastekniske erfaring. Dette blev 

starten på udviklingen af Chat-Boards, som i dag er selskabet vigtigste produkt. 

 

Hverken Bjarne eller Rikke har nogen større opsparing, da de begge inden for en årrække har 

stiftet familie, med hus, børn og bil. De har begge lånt hvad de kan i deres huse. Derfor vil det 

være vigtigt for dem at hvis de skal overtage selskabet, at der kan findes en løsning hvor de ikke 

skal finde et stort kapitalbehov.  

 

Poul går med tanke om det nok snart er på tide at trække sig tilbage. Han har hørt fra sin revisor, 

at det er en god ide at gøre sig overvejelser omkring selskabet i god tid. Poul ønsker at selskabet 

skal blive i familien. Poul er indstillet på at overdragelsen ikke sker fra den ene dag til den 

anden, og at han både pga. sin alder og lyst vil forsætte nogen år endnu i selskabet.  

  



Generationsskifte                                                                                                                         Afgangsprojekt HD(R) 

12 

3.0 Indledende forhold 
 

Det er de færreste selskabsejere der oplever at udføre et generationsskifte mere end engang, 

derfor er det vigtigt at udføre en omhyggelig planlægning og gøre sig tankerne omkring hvem, 

hvad og hvornår. Dette vil vi gennemgå i dette afsnit. Ved planlægning i god tid, vil man undgå 

en disposition, som senere hen viser sig at være uhensigtsmæssige for at gennemføre skiftet.   

 

Som det er nævnt i indledningen, findes der ikke en løsning. Så det handler for den nuværende 

ejer, om at finde den mest optimale situation for sig selv og erhververen af selskabet. Som ejer 

kan man have mange ønsker til sit selskabs fremtid, ønsker man det bliver i familie, skal en 

medarbejder eller en tredje mand overtage selskabet. Ligegyldigt hvilke af ovenstående scenarier 

man som ejer ønsker, er der nogle vigtige overvejelser der bør gøres i forhold til økonomi, skat, 

ledelse og fremtid i både selskab og privat.  

 

Ved at starte planlægningen i god tid, kan den nuværende ejer være med til, at sikre en glidende 

overgang til de nye ejere. Så selskabets kunder, medarbejder og leverandøre ikke mærker 

overdragelsen i første omgang. Både internt og eksternt i selskabet, vil et generationsskifte kunne 

være ødelæggende for selskabet. Internt vil det kræve åbenhed fra ledelsen side, for at sikre at 

den nuværende ledelses- og medarbejdergruppe er orientere omkring, hvad der sker. Det vil i 

mange tilfælde kræve, at den gamle og nye ledelse arbejder tæt sammen i en periode, og måske 

løbende overdrager ansvaret. Eksternt vil det være af stor betydning for selskabets fremtid, at 

kunder og leverandørerne ikke får en negativ oplevelse, af den nye generation af ejere. Da dette 

kan medføre manglende ordre og dårlig omtale, hvilket skal undgås. Alt ovenstående kan sikres 

med planlægning i god tid og være med til at sikre selskabets fremtid. 

  

På det økonomiske plan er der både den nuværende ejers tredje alder, de nye ejeres økonomi og 

selskabets økonomi at tage højde for. En vigtig faktor i den forbindelse er skat, da man som i alle 

andre handler i dette land skal betale skat her af. Her kan man ved rettidig planlægning sørger, 

for at opnå den mest fordelagtige beskatning for både overdrager og erhverver. De 

skattemæssige faktorer vil blive gennemgået senere i afhandlingen. 
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3.1 Hvornår 

 

Det er vigtigt man som ejer af et selskab, gør sig nogle overvejelser både på kort og lang sigt. Et 

generationsskifte kommer til at ske på et tidspunkt, lige meget hvad, om det så er ved dødsfald 

eller en glidende overgang. Hvis den nuværende ejer ønsker indflydelse på, hvem der skal 

overtage selskabet, skal disse overvejelser gøres, ellers vil boet / testamentet afgør hvem der 

overtager selskabet.  

 

Det vil derfor være en god ide, for den nuværende ejer, løbende at overveje sin egen og 

selskabets situation, så der opnås bedst muligt udgangspunkt for alle de involverede parter. Alt 

efter hvem der skal overtage selskabet, kan selve overdragelses tidspunktet være afgørende. 

Disse vil blive gennemgået på et senere tidspunkt længere nede i afsnittet.  

 

3.2 Hvem 

 

I forbindelse med ens overvejelser omkring sit selskab, og hvad der skal ske med det i fremtiden, 

er en af de helt essentielle elementer, hvem der skal overtage selskabet. Det har stor betydning 

for hvornår man skal begynde planlægningen af generationsskifte. Der er tre muligheder til 

erhververe af selskabet. Det kan overdrages til et eller flere familiemedlem(er), medarbejdere 

eller en køber udefra. Alle 3 muligheder åbner for nye overvejelser, der skal på plads, dette og 

hvilke muligheder der er bliver for de enkelte grupper af erhververe gennemgået nedenfor.  

  

3.2.1 Familie 

 

I mange selskaber har ejeren et håb / forventning om at selskabet kan forblive i familieregi. For 

de fleste vil valget normal falde på børn, børnebørn, søskende eller søskendes børn. I forbindelse 

med familieoverdragelser, er der nogle fordelagtige valg, den nuværende selskabsejer kan 

foretage sig inden overdragelsen. 

 

Af hensyn til medarbejdere og ledelse, vil det være en god ide at starte i god tid. Det vil kunne 

betale sig at påbegynde planlægningen af skifte en 3-5 år før selve gennemførslen. Dette gøres 

for at dele af selskabets aktiver, vil kunne overføres til andre selskaber via spaltning mv. 
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Samtidig vil den nye ejer, med fordel, kunne arbejde i selskabet i nogle år, og lære selskabet at 

kende og bevise sig over for den nuværende ejer.  

 

Hvis det familie medlem, der overtager, har brug for yderligere uddannelse eller branche 

kendskab, i form af kurser mv. vil der også være tid til dette, når der startes i god tid. Dette og 

det ovenstående vil være med til at sikre en glidende overgang i selskabet. En anden fordel er, at 

ved pludselig sygdom, ulykke eller død, vil det være en lettelse i en svær tid for de efterladte, at 

der på forhånd er udtænkt en plan for, hvad der skal ske med selskabet.2 

 

Da man ved overdragelse i familieregi ikke kan sikre, at der vil være modsatrettede interesser, 

som der er ved et almindelig salg, har SKAT udsendt en række krav og regler, der skal sikre at 

blandt andet værdien af selskabet er korrekt. Disse cirkulærer vil blive gennemgået senere i 

afhandlingen. Ligeledes er der en del muligheder både i skattelovgivningen, men også i 

arvelovgivningen. Disse bliver også gennemgået senere.  

 

3.2.2 Medarbejder 

 

I alle familieejet selskaber er det ikke altid sikkert, at familie kan eller ønsker at overtage. Derfor 

kan en anden mulighed være en medarbejder i selskabet. Her er det også en god ide at starte 

planlægningen i god tid, både for medarbejderens skyld, men også ejeren. Dette gøres på samme 

måde for at sikre medarbejderen en glidende overgang. Det vil typisk være en ledende 

medarbejder, med stor indsigt i selskabets produktion og struktur.  

 

Der er også nogle muligheder for medarbejderen, hvor selskabet kan erhverves via skattemæssig 

succession. Dette bliver gennemgået senere i afhandlingen.  

 

3.2.3 Køber 

 

Hvis ingen af to ovenstående erhververe af selskabet er tilstede, kan en mulighed være at sælge 

selskabet til en tredje part. Her kan mange forskellige typer af købere komme på banen, det kan 

                                                 
2 http://www.ret-raad.dk/potentiale/salg-og-

ejerskifte.aspx#Hvem%20skal%20man%20s%C3%A6lge%20eller%20overdrage%20til?%3Cbr%20/%3E 
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enten være en konkurrent, en kapitalfond eller noget helt tredje, mulighederne her er mange. 

Fælles for dem alle er at der inden vil skulle ske en salgsmodningsproces. Dette gøres for at 

selskabet virker attraktiv for evt. købere.  

 

Her vil værdien af selskabet blive fastsat, som alle andre handler mellem en køber og sælger. 

SKAT har ikke foreskrevet nogle regler, da man i de tilfælde vil havde modsat rettede interesser. 

Så her gælder det for selskabets nuværende ejer, at få gjort sit selskab til en attraktiv vare. Dette 

kan blandt andet indebære strategiske-, konkurrencemæssige og økonomiske analyser for 

fremtiden, som kan være med til at overbevise en evt. køber, om de skal give lige den pris, man 

som ejer ønsker.  

 

3.3 Selskabet  

 

I de indledende faser af generationsskifte, er der et par centrale emner omkring selskabet, der er 

vigtige at tage med i sin planlægning. Der er de strategiske og organisatoriske ændringer, der kan 

forekomme i forbindelse med et generationsskifte. Derfor er det vigtigt at både overdrager og 

erhverver er åbne over for hinanden, så alle forhold omkring selskabet bliver taget i betragtning. 

Dette vil være med til at sikre det mest optimale for alle parter.  

 

Der vil også skulle findes en værdi af selskabet. Ligeledes kan der være dele er det nuværende 

selskabet der skal tilpasses, både for den nye ejer, men også af hensyn til det skattemæssige 

grundlag. Derfor kan det være nødvendigt at opdele selskabet i flere selskaber mv.  

 

Når selskaber skal overdrages, skal det, som ved andre handler, være til den pris overdrager og 

erhverver i en forhandling bliver enige omkring. Udgangspunktet er oftest 

værdiansættelsesmodeller, som ved hjælp af teoretiske metoder/formler og nutidsværdi finder 

den teoretiske værdi af selskabet. Dette bruges som forhandlingsudgangspunkt.  

 

Ovenstående er anvendeligt på alle typer af generationsskifte, men som tidligere nævnt har 

SKAT udstedt vejledninger i forbindelse med værdien af selskabet, når det er familiehandler. En 

anden vigtig faktor ved familie handler, er tidspunktet for overdragelsen. Det er som regel en 
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fordel, at overdrage selskabet, når værdien af selskabet er lavest. Dermed vil skatter og afgifter 

kunne reduceres.  

 

3.4 Økonomi 

 

I forbindelse med overdragelsen, kan det ikke undgås at der tænkes over økonomien. Det gælder 

både for de nye ejere, men også sælger. Det kan være nødvendigt for erhverver af selskabet, at 

skulle opnå en finansiering til købet. Dette kan enten gøres ved låneoptagelse hos en ekstern 

långiver, eller ved at den nuværende ejer udsteder et gældsbrev, som der så løbende afdrages på. 

Ved overdragelse til familie og primært til en yngre generation, kan det være vanskeligt for dem 

at stille den sikkerhed, der skal til for at opnå lån hos eksterne långivere. Dog åbner lovgivningen 

op for både gave- og arve elementer, det kan være en kæmpe fordel for den yngre generation. 

Finansiering for den yngre generation kan derfor være en blanding af gave elementet og et 

gældsbrev, fra overdrager.  

 

For 3. mand, medarbejdere og til dels familie gælder det, at de vil skulle kunne stille en hvis 

kapital for at kunne overtage selskabet. Dette vil uanset finansieringsform betyde en rente- og 

afdragsudgift, som er en vigtig overvejelse for dem inden de træder ind i selskabet.   

 

3.5 Fremtid 

 

Den nuværende ejer skal overveje og tage stilling til sin privatøkonomi inden overdragelsen. I 

den forbindelse vil der være nogle overvejelser, man bør gøre sig. Hvor stort rådighedsbeløb 

man brug for, om man både kan havde den ønskede levestandard og sørger for der er økonomi til 

at rejse, til oplevelser, fritidsinteresser mv.  

 

Ligeledes vil det være relevant og se på, hvordan ens indkomst ser ud efter selskabet er solgt. 

Har man andre investeringer, pensioner og andre private opsparinger. Eller vil det kun være det 

beløb, der kommer ud af selskabet, der er fremtidens finansiering.  

 

Derudover vil der være overvejelser omkring, hvilken værdi skal selskabet sættes til, og hvornår 

skal betalingen fra den nye ejer forfalde. De økonomiske påvirkning af skatter og afgifter ved 
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salg af selskabet, bør også overvejes, da der ved afståelse, som udgangspunkt blive udløst en 

skattepligtig avance. Dog åbner lovgivningen for muligheder for at forhindre dette, blandt andet 

hvis afståelse sker med succession. 

 

3.6 Overvejelser for Poul Poulsen og Glas & Bord A/S 

 

3.6.1 Hvornår 

 

Poul Poulsen er i den situation at han stadig har nogle år tilbage på arbejdsmarkedet. Så han kan 

vente nogle år med at starte selve generationsskiftet, dog vil der med fordelt kunne startes på 

planlægningen allerede nu. Dermed sikres et så gnidningsfri og velplanlagt skifte, og sikre at 

planlægningen er på plads i tilfældet af der skulle ske Poul noget. 

 

3.6.2 Hvem 

 

Poul har et håb om at hans to børn, Bjarne og Rikke, vil kunne overtage selskabet. Både Bjarne 

og Rikke har interesse i dette og ønsker at videreføre Pouls selskab. De har begge igennem 

ansættelse i selskabet, opnået en god indsigt i medarbejdere, produktion og økonomi. Ved at 

Poul er i så god tid med generationsskifte, vil det med fordel kunne overdrages til børnene.  

 

3.6.3 Selskabet 

 

I Glas & Bord A/S vil der i forbindelse med generationsskiftet ikke være behov for de store 

organisatoriske eller strategiske ændringer. Da både Poul og børnene har de samme 

forventninger til hvad selskabet skal og hvor det vil hen.   

 

3.6.4 Økonomi 

 

Når noget skal overtages har det som oftest en pris. Poul har ikke en nævneværdi 

pensionsopsparing, så overdragelsen af selskabet skal være med til at sikre Poul og hans kones 

tredje alder. Derfor vil de som udgangspunkt sikre sig, at der ved overdragelsen lægges vægt på 

deres økonomi.  
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Rikke og Bjarne har heller ikke noget kapital af nævneværdige beløb, at kunne indskyde i 

selskabet. Derfor vil de ved overdragelsen skulle låne pengene til de eventuelle betalinger der 

måtte ligge ved overdragelsen.  

 

3.6.5 Fremtid 

 

Poul og hans kone, fremtidige økonomi vil være præget meget af salget / overdragelsen af 

selskabet, da dette vil være deres primære opsparing. Dog har de betalt deres nuværende bolig ud 

og skylder ikke penge, så derved vil det beløb de skal bruge, kunne dække deres privatforbrug og 

de fornøjelser de tillægger sig selv. De har ved køb af deres hus lagt vægt på, at det er et hus de 

kan blive gamle i, så de har ikke behov for at skulle flytte ud af huset af den grund.  

 

Bjarne og Rikke er begge indstillet på, at over den næste årrække vil den løn de modtager i dag 

sagtens kunne dække deres privatforbrug. Begge har både hus og familie, så deres privatforbrug 

er forholdsvist stabilt og der ligger ikke pt. de store fremtidige investering for nogle af dem.  
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4.0 Omstruktureringsmodeller 
 

Når man skal lave et generationsskifte, er det vigtigt at have gjort sig nogle tanker herom. Har 

man den rigtige struktur eller bør man overveje, og måske gennemføre, en eller flere 

omstruktureringer. Der er flere trin man skal være opmærksomme på i en sådan proces. Skal man 

”sælge” til sine børn, medarbejdere eller måske en udefrakommende, dette alene kan have store 

betydninger. 

 

Hvis man ligesom i vores case sælger til sine børn, vil der for det meste være en fælles forståelse 

og interesse for at få generationsskiftet til at forløbe nemt og overskueligt, specielt i forhold til 

det økonomiske perspektiv. Anvendelse af omstruktureringsmodellerne skal overvejes i den 

indledende fase af generationsskifte. Så hvis generationsskiftet planlægges i god tid, som det er 

nævnt i afsnit 3, vil det i nogen tilfælde være en fordel, at man omstrukturere dele eller hele 

selskabet. 

 

4.1 Metoder til klargøring. 

 

Der er nogle forskellige metoder, som kan benyttes ved et generationsskifte, nedenfor ses de 

forskellige punkter: 

 

- Tilførsel af aktiver 

- Aktieombygning 

- Spaltning 

 

4.2 Tilførsel af aktiver 

 

En af de første muligheder ved et generationsskifte, vi vil gennemgå tilførsel af aktiver. Det 

handler om at hele selskabet, eller en del af selskabet bliver overdraget til et andet selskab. 

Driftsselskabet bliver dermed overdraget til et eksisterende eller et helt nyt. Det nye selskab, vil 

så blive ejet af det gamle driftsselskab, som nu vil fungere som et holdingselskab.  
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Der forekommer ingen særregler selskabsretligt om tilførsel af aktiver, det bliver betragtet som 

et apportindskud enten i forbindelse med stiftelse af et nyt selskab eller en kapitalforhøjelse af et 

eksisterende selskab. Begrebet, tilførsel af aktiver, er et skatteretligt begreb. Det handler om, at 

et selskab tilføjer hele driften eller dele af driften i et selskab, mod at få kapital i det andet 

selskab, som svarer til handelsværdien på tilføjelsen. Det kan være et ny op-startet selskab eller 

et eksisterende selskab. Det kan ske på 3 måder. De måder man kan gøre det på er; skattepligtig 

tilførsel eller skattefri tilførsel med eller uden tilladelse. Ved tilførsel af aktiver forgår det kun på 

selskabsniveau, da man gør det ned af i koncerns oversigten, således at kapitalejeren ikke bliver 

berørt modsat aktie ombygning. 

 

4.2.1 Selskabsstruktur  

 

Selskabet vil efter tilførsel af aktie havde nedenstående struktur. 

  

 

 

 

Før 

 
Figur 2: egen produktion 

 

Efter 

 
Figur 3: egen produktion 
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4.2.2 Skattepligtig tilførsel af aktiver 

 

Hvis det er en skattepligtig tilførsel af aktiver, så svarer det til at aktierne bliver afstået, så der vil 

komme beskatning i det gamle selskab. Det vil typisk omfatte kursgevinstbeskatning, 

ejendomsavance og genvundne afskrivninger og afståelse af goodwill. Det hele skal beskattes af 

avancen, som svare til handelsværdi minus anskaffelsessummen på overdragelses tidpunktet, det 

vil så blive anskaffelsessummen på de modtagende kapitalandele i det tidligere driftsselskab, 

som er betalingen for overdrage sin drift til dem. Denne model vil man sjældent benytte. Årsagen 

til at lave en skattepligtig tilførsel af aktiver vurderes af de økonomiske og skattemæssige 

konsekvenser. Årsager kunne være at de nuværende aktiver, som skal overdrages vil give en 

minimal afståelsesbeskatning i det gamle selskab, eller at der forekommer underskud og/eller 

kildebegrænset tab fra tidligere år, som kan bruges til at mindske afståelsesbeskatningen.  

 

4.2.3 Skattefri tilførsel af aktiver.  

 

Så er der skattefri tilførsel af aktiver, som kan gøres med eller uden tilladelse. Er der en aktivitet 

i selskabet, så plejer det ikke at give anledning til de store vanskeligheder at foretage en tilførsel 

af aktiver, da alle aktiver og passiver skal overdrages til det nye selskab. Hvis man derimod har 

flere aktiviteter og ikke alle aktiviteterne overdrages kan der forekomme udfordringer. Det kan 

være svært at dele alle aktiver og passiver op, og især hvis nogle af aktiviteterne anvender 

samme aktiv.   

 

Fast ejendom anses som en selvstændig aktivitet i selskabet, lige meget om ejendommen 

benyttes som udlejningsejendom eller bare benyttes af selskabet. Kapitalandele kan også være en 

selvstændig aktivitet i selskabet, hvis det alene ikke udgør selskabets drift.  

 

Der udover skal den del af aktiviteten, der ønskes tilført det nye selskab, køre med sine egne 

likvide midler, så hvis det er en ejendom, skal det nye selskab kunne overtage lånet uden det 

gamle selskab skal stille sikkerhed.  

 

Hvis det er et eksisterende selskab, som tilføjelsen sker til, vil der ske en kapitalforhøjelse. Hvis 

det er et ny stiftet selskab, så vil tilførslen være en apportindskud. Der er de samme 
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skattemæssige konsekvenser, om det er skattefri tilførsel af aktiver med eller uden tilladelse. Det 

er en skattemæssig succession.  

 

Dette betyder at de aktiver og passiver, som det nye driftsselskab overtager, vil anskaffelsen 

være det tidspunkt og den anskaffelsessum, som det gamle driftsselskab havde anskaffet dem til. 

Det betyder også, at det nye selskab overtager de skattemæssige af- og nedskrivninger som var 

foretaget i det tidligere selskab. Successionen sker således til de nedskrevne skattemæssige 

værdier. 

 

Kapitalandelenes anskaffelse svarer til handelsværdien på tilførslen til det nye selskab. Man skal 

også tage højde for udskudt skat, da det kan have stor betydning, da tilførslen sker til nedskrevne 

skattemæssige værdi, så man kan tabe en udskudt skat. For vores kapitalejer forekommer der 

ingen skattemæssige konsekvenser ved dette. 

 

Der vil inden for en tidsmæssig sammenhæng lægges vægt på, at man ikke betaler for meget i 

udbytte, man kan selvfølgelig godt betale årets resultat, men ikke overstige det. Man skal heller 

ikke lave tilbagesalg af kapitalandele, da konsekvensen af dette kan betyde, at den skattefrie 

tilførsel af aktiver bliver skattepligtig.  

 

Ved en skattefri tilførsel af aktiver med tilladelse, må hovedformålet ikke være 

skatteunddragelse eller skatteundgåelse. Hovedformålet skal være en forsvarlig 

forretningsmæssig begrundelse, men dette vurderes af SKAT, før der gives tilladelse. 

 

SKAT vurderer ud fra selskabets drift, fremtidig ønsker om investering, generationsskifte, 

ekspansion m.v. SKAT har opdelt deres tilladelsespraksis i følgende 3 dele.  

 

- Tilladelser uden vilkår – Godkendelse af skattefri tilførsel af aktiver med tilladelse3  

- Tilladelse med vilkår – Godkendelse af skattefri tilførsel af aktiver uden tilladelse men 

vilkårene skal overholdes. Vilkårene omfatter typisk at bestemte aktiver og passiver skal 

omfattes af tilførsel af aktiver og ikke forblive i det indskydende selskab. Ved 

                                                 
3 www.tax.dk/jv/cd/c_d_6_2.htm 
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overtrædelse af vilkår vil som udgangspunkt medføre tilbagekaldelse af tilladelsen og 

tilførsel af aktiver anses dermed for skattepligtig.4  

- Afslag - Kan forekomme hvor objektive eller subjektive forhold ikke er opfyldt  

  

Selskabet skal sende de selskabsretlige dokumenter til Erhvervsstyrelsen.5 

 

Når der skal laves en skattefri tilførsel af aktiver uden tilladelse, vil der være nogle 

skattemæssige konsekvenser. Der skal stadig overholdes de samme ting, som med tilladelse. Der 

er også indført nogle andre regler6. De regler handler mest om, at man ikke kan lave en skattefri 

tilførsel af aktiver uden tilladelse, hvis man gør det med henblik på skatteunderdragelse eller 

skatteundgåelse. Hvis man benytter holdingselskab, så er der et krav, at i forbindelse med 

tilførsel af aktiver, så må man ikke i en periode på 3 år afstå sine kapitalandele. Hvis man som 

sælger afstår sine kapitalandel inden for 3 år, så kan skat sige at den skattefri tilførsel af aktiver 

uden tilladelse var skattepligtig.  

 

4.3 Aktieombytning 

 

Man kan også foretage en aktieombytning. En aktieombytning er en afståelse af sine 

kapitalandele, mod at man får kapitalandele i det selskab, der har overtaget ens aktier, og måske 

også et kontant beløb. Man ser normalt dette blive gjort ved, at man selv opretter et 

holdingselskab, som overtager aktierne på driftsselskabet. Det kan også ske til et eksisterende 

selskab.  

 

Årsagen til dette er, at man kan få udbytte fra datterselskabet skattefrit7, og hvis man skulle have 

brug for det senere, kan man sælge sine aktier skattefrit.  

 

  

                                                 
4 www.tax.dk/jv/cd/c_d_7_3_1.htm 
5 http://www.skat.dk/skat.aspx?oId=1945153&vId=210252 
6 http://www.tax.dk/jv/cd/C_D_7_3_1.htm 
7 https://skat.dk/SKAT.aspx?oID=2049138 
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4.3.1 Selskabsstruktur  

 

Selskabet vil efter aktieombytningen havde nedenstående struktur. 

  

 

Der er 3 måder aktieombytning kan ske på; Skattepligtig eller skattefrit med eller uden tilladelse. 

 

4.3.2 Skattepligtig aktieombytning 

 

Skattepligtig aktieombytning er omfattet er de almindelige bestemmelser i ABL. Det betyder, at 

det betragtes som om kapitalejer sælger sine kapitalandele i et selskab, og køber dem i et andet 

selskab. Vederlaget for salget vil være kapitalandele i det nye selskab.  

 

Man kan ikke skattemæssigt foretage aktieombytning med tilbagevirkende kraft, grundet 

reglerne i Aktieavancebeskatningsloven §36, stk. 4. Reglerne siger, at det træder i kraft fra 

overdragelsestidspunktet. 

 

Denne model vil man sjældent bruge grundet beskatningen. Skulle der forekomme større 

skattemæssige underskud i aktieindkomsten hos ejeren, som kan benyttes til modregning af 

Før 

 
Figur 4: egen produktion 

 

Efter 

 
Figur 5: egen produktion 
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avance i ombytning, så vil det med fordel kunne betale sig at foretage aktieombytningen ved en 

skatte pligtig ombytning.  

 

4.3.3 Skattefri aktieombytning 

 

Der kan foretages skattefri aktieombytning med eller uden SKAT’s tilladelse. Lige meget om 

man bruger den ene eller den anden model, skal de involverede selskaber opfylde lovkravene til 

danske aktie- eller anpartsselskaber. Det selskab som skal overtage aktierne, skal have 

bestemmende indflydelse jf. ABL § 36, stk.2. 

 

Man vil som udgangspunkt ikke kunne foretage aktieombytning med et selskab med negativ 

egenkapital, da aktierne vil være værdiløse. Hvis selskabet dog kan dokumentere et købstilbud 

fra en uafhængig part, som mener selskabet har en værdi, kan man godt foretage en 

aktieombytning ud fra den. 

 

Aktieombytningen skal fortages til handelsværdi8. Altså ejerene skal have aktier i det nye 

selskab, som svarer til værdien af aktierne i driftsselskabet. Man kan også få en kontant sum for 

at udligne forskellen, denne vil dog være skattepligtig.  

 

Driftsselskabet skifter ejer eller kapitalejer til et selskab, hvor det før var en person, men driften 

vil være den samme. Der vil ikke blive tilført eller afgivet nogle aktiver eller passiver. Det vil 

betyde, at der ikke vil forekomme beskatning.  

 

Efter aktieombytningen vil der nu være sambeskatning mellem de 2 selskaber. Hvis der er 

underskud fra tidligere år i driftsselskabet, så vil det blive til særunderskud nu. 

 

  

                                                 
8 Jf. ABL § 36, stk. 6, 2. pkt. 
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4.3.4 Skattefri aktieombytning med tilladelse 

 

En Aktieombytning er omfattet i Aktieavancebeskatningsloven § 36, men også Fusionsdirektivet 

stiller krav som skal opfyldes. Det betyder at selskaber og personer, der ønsker at anvende 

reglerne kan få tilladelse til omstruktureringen. Man får tilladelsen ved at ansøge hos SKAT. Det 

skal, lige som ved tilførsel af aktiver, indeholde en begrundelse for forretningsmæssige formål, 

og der gives heller ikke tilladelse, hvis formålet er skatteundgåelse eller skatteudskydelse.  

 

Ved en skattefri aktieombytning med tilladelse fra SKAT bliver der stillet nogle krav til 

selskabet, og det skal anmelde hvis der sker ændringer inden for de næste 3 år efter 

aktieombytningen.  

 

Her er nogle af de ting som skal indberette, hvis de foretages inden for 3 år:9 

 

- Salg af kapitalandele i datterselskabet 

- Skattefri omstrukturering inden for koncernen  

- Kapitaludvidelse eller -nedsættelse  

- Udstedelse af medarbejder aktier, køb –og salgsretter til aktierne i datterselskabet  

- Ændring af bestemmelse indflyvendes i dattervirksomheden  

- Frasalg af aktiviteter i datterselskabet  

- Udlodning af udbytte der overstiger årets resultat  

 

Der er også mulighed for, at lave en skattefri aktieombytning uden tilladelse, man skal ikke 

ansøge om ombytningen, men reglerne skal dog stadig overholdes. Man må f.eks. ikke sælge 

sine kapitalandelene indenfor 3 år efter man har erhvervede sig dem ifølge ABL. 10 

 

Det er samme problem som ved tilførsel af aktiver uden tilladelse, at hvis man ikke overholder reglen 

med de 3 år, så kan SKAT gøre den tidligere skattefri aktieombytning skattepligtig.  

  

                                                 
9 https://skat.dk/SKAT.aspx?oID=1945253  
10§ 36. stk. 6, ptk. 3.  
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4.4 Spaltning 

 

Den sidste mulighed, man har er spaltning. Det betyder man kan dele sit selskab op. Det kan 

være, hvis man har en produktion og en ejendom i samme selskab, så kan det være godt og lave 

en spaltning, så man kan holde tingene hver for sig. Det er jo heller ikke sikkert, at dem der skal 

overtage, vil overtage det hele. Det kan være det vil være for dyrt, så er det måske nemmere at 

dele det op. 

 

Spaltning kan ske på flere måder. Man kan spalte en del eller alle aktiviteterne. Der er 2 måder 

på hvordan det kan foregå. Der er et, hvor selskabet ophøre ved spaltning, så er der, et hvor 

selskabet kører videre. 

 

Ved ophørsspaltning vil selskabet lave en fuldstændig overdragelse af sine aktiviteter i 

spaltningen, og det overdragene selskab blive likvideret. Det kan blive overdraget til et ny stiftet 

eller flere ny stiftede selskaber. Det kan også gøres til et eksisterende selskaber. 

 

Der er også grenspaltning. Der vælger selskabet at overdrage dele af sine aktiviteter. Det kan 

også ske til et nyt selskab eller flere. Men også til eksisterende selskaber.   

 

Ved en spaltning er der en række gode muligheder, for at gennemføre et generationsskifte 

hensigtsmæssigt. Der er mulighed for at tage nye medejer ind. Altså man spalter selskabet, så 

fremtidige drift overføres til det nye selskab, hvor den nye medarbejder køber en del af det nye 

selskab. Det kan betyde, at den nye medejer ikke bliver nød til at købe opsparet egenkapital, da 

det kan blive i det gamle selskab.  Herved er egenkapitalen mindre end i det tidligere selskab, så 

der er mindre finansiering, som den nye medejer skal komme med. 
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4.2.1 Selskabsstruktur  

 

Selskabet vil efter Spaltning havde nedenstående struktur. 

 

Man kan foretage en skattepligtig spaltning eller en skattefri spaltning.  

 

4.4.1 Skattepligtig spaltning 

 

Som udgangspunkt er en spaltning, i skattemæssige øjemed skattepligtig for det selskab som 

spaltes. Ved en spaltning omfatter værdien af de aktiver i det modtagende selskab, kontanter osv. 

Ved en fuld spaltning, hvor det spaltede selskab opløses vil der være ophørsbeskatning efter SEL 

§ 5. Aktionærerne i selskabet vil modtage likvidationsprovenuet og blive beskattet efter LL § 16 

A. 

 

Ved en delvis spaltning forsætter selskabet. Men overdrager bare noget af sin aktiviteter til et 

andet selskab. Aktionæren vil så blive beskattet af udbytte efter LL § 16 A  

 

4.4.2 Skattefri Spaltning 

 

Skattefri spaltning kan ske med eller uden tilladelse. De 2 måder ligner hinanden på de fleste 

måder, især skattemæssige konsekvenser. 

 

Før  Efter 

  
Figur 6: egen produktion Figur 7: egen produktion 
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Hvis det er med tilladelse, så er der nogle subjektive betingelser og tilladelser, man skal følge. 

Hvis det er uden tilladelse vil der forekomme nogle værneregler og under det, holding krav. 

  

Om du laver en skattefri spaltning med eller uden tilladelse, så vil de skattemæssige 

konsekvenser være ens. Som ved en succession. Det betyder at alle de skatter der ligger, kommer 

med over i det nye selskab. Anskaffelsessummen vil så være den samme. Så alle skattemæssige 

afskrivninger vil komme med over i det nye selskab.   

 

Ved en succession overdragelse vil det ikke komme beskatning, da det som sagt før bliver 

overdraget til det nye selskab, og hvis de så skal afstå dem på et senere tidspunkt, så vil avancen 

blive regnet ud fra anskaffelsessummen i det gamle selskab. 

 

Ved en foretagelse af en skattefri spaltning, er det ligesom de andre. Hovedformålet må ikke 

være skatteunddragelse eller skatteundgåelse. Hovedformålet skal helst være, at det er bedst 

forretningsmæssigt. Det er noget som SKAT vurdere, før man får tilladelse til spaltning 

 

SKAT vurderer således ud fra selskabets drift, herunder fremtidige ønsker om investering, 

ekspansion, generationsskifte m.v., og ikke af hensyn til kapital ejeren, om de kan give tilladelse 

til en skattefri spaltning med tilladelse. 

 

SKAT har opdelt tilladelsespraksis i følgende 3 dele.11 

 

- Tilladelser uden vilkår – Godkendelse af skattefri spaltning med tilladelse  

- Tilladelse med vilkår – Godkendelse af skattefri spaltning med tilladelse men vilkårene 

skal overholdes. Vilkårene er omfatter typisk at bestemte aktiver og passiver skal 

omfattes af grenspaltningen og ikke forblive i det indskydende selskab. En overtrædelse 

af vilkår vil som udgangspunkt medføre tilbagekaldelse af tilladelsen og spaltningen 

anses dermed for skattepligtig.  

- Afslag – Kan forekomme hvor objektive eller subjektive forhold ikke er opfyldt  

 

                                                 
11 ttp://www.skat.dk/skat.aspx?oId=2133296&vId=0 
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4.4.3 Skattefri spaltning uden tilladelse  

 

Ved en skattefri spaltning uden tilladelse forekommer der objektive og skattemæssige 

konsekvenser og forhold der er beskrevet ovenfor, samt at der er indført værns regler herom, for 

at forhindre at der kan foretages skattefri spaltning uden tilladelse med henblik på skatte-

unddragelse eller skatteundgåelse.  

 

Holding i spaltning medfører, ligesom de andre, at hvis du ejer mere end 10 % af datterselskabet, 

så må man ikke afstå sine aktier i en år række. Det er ligesom de andre gange 3 år. Så derfor er 

det vigtig, at man får planlagt generationsskiftet tidligt, så der kan nå og gå de 3 år.  

 

4.5 Del konklusion omstrukturering 

 

Der er 3 muligheder, som hver kan blive brugt, det kommer meget an på i hvilken situation, man 

står i. Hvis vi først kigger på tilførsel af aktiver. Så kan det bruges, hvis nu man i sit drift ”gamle 

drift” selskab har en stor egenkapital. For den kan beholde, men ”sælger sin aktivitet”. Så skal 

køberen ikke købe for meget. Problemet kan være, at det nye selskab, får et nyt navn, så folk skal 

lige væne sig til det. Det kan både være kunder, men også leverandøre, som tidligere har arbejd 

med.  

 

Det næste punkt er aktieombytning, som bliver benyttet får at få et holdingselskab. Så salget sker 

gennem holdingselskabet, det gør man tit får at der ikke skal komme beskatning i salg 

tidspunktet. Men det vil stadig komme, når penge skal ud til ejerene gennem udbytte. En anden 

fordel, er at det gamle selskab vil køre videre, med samme navn, så folk kender dem.  

 

Den sidste ting man kan gøre er spaltning. Det vil man normalt gøre, hvis man har flere 

aktiviteter i samme selskab. Så kan man spalte. Det kan være man har en ejendom, og så 

producere man et produkt. Så vælger man at få dem adskilt. Det kan være man gerne selv vil 

køre videre med ejendommen, mens man gerne vil overlade aktiviteten til en anden. Ulempen 

ved dette er at, man skal kunne dele tingene, man skal kunne vide hvad der tilhøre den ene 

aktivitet, og hvad der tilhøre den anden.  
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I vores tilfælde, med Poul, vil det være godt at starte med en aktieombytning, så man stiftelser et 

holdingselskab, hvor generationsskiftet sker igennem. Årsagen til dette skyldes, at der formentlig 

ville forekomme en slankning og omstrukturering af selskabet Glas & Bord A/S. Det hænger 

sammen med, at man skal tage højde for økonomien, og se på hvor mange midler de nye ejere 

har til rådighed.   
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5.0 Værdiansættelse  
 

De indledende overvejelser og planlægning giver anledning til en række forskellige metoder at 

prisfastsætte selskabet. Da de forskellige grupper af erhververe til selskabet, familie, 

medarbejder eller tredje mand har forskellige prioriteringer i forbindelse med værdiansættelsen. 

Et selskabet skal værdiansættes ud fra en markedsværdi betragtning jf. SKAT12 er det oftest med 

udgangspunkt i driftsresultatet i selskabet og en række forudsatte forhold for selskabets fremtid. 

Forudsætninger og forventninger til afkast, markedet, leverandøre, kapitalbehov osv. er 

subjektive skøn, som ledelsen og ejeren i samspil formulerer.  

 

Alt dette er meget omfattende, derfor har SKAT udstedt nogle vejledninger13 og cirkulære14, som 

skal gøre det mere hensigtsmæssigt for selskaber at udføre værdiansættelsen. Dette har SKAT 

valgt at gøre, så selskaberne ved hvornår det er nødvendigt at tage de mere omfattende modeller i 

brug, som EVA og DCF og hvornår man kan følge SKATs cirkulærer. Ved generationsskifte 

mellem interessent forbudne parter (familie), vil der være tilfælde hvor der ikke er modsat 

rettede interesser, derfor har SKAT udstedt retningslinjer i form af cirkulærer til hvordan dette 

håndteres.  

 

Når et selskab skal værdiansættes, i en handel mellem nuværende ejer og tredje mand eller 

medarbejder, bliver dette typisk fastsat gennem en almindelig forhandlingsform12. I de fleste 

tilfælde vil være modsatrettede interesser, hvor nuværende ejer vil havde den højeste pris muligt 

og erhverver vil havde den laveste. I disse tilfælde vil værdien af selskabet, i de fleste tilfælde, 

være en markedsværdi, derfor vil SKAT ikke kunne blande sig i den værdiansættelse. Der er 

undtagelser for dette, hvis de to parter i handlen har lavet en fordeling af aktiverne således at 

enkelte af dem afviger voldsomt fra markedsværdi. Så vil SKAT kunne gå ind og regulere.  

 

Ved handler hvor parterne er interesse forbudne er værdiansættelsen af virksomheden stadigvæk 

til markedsværdi. Dog vil der her være tilfælde hvor begge parter vil være så interesseret i en så 

lav markedsværdi, da dette udløse mindre i skattebetaling. Derfor kan SKAT gribe ind og 
                                                 
12 Grant Thornton, maj 2012 
13 SKATs virksomhedsvejledning værdiansættelse http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=1813135&chk=208529 
14 Se litteraturliste under hjemmesider 
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omstøde beregninger mv. hvis ikke værdien er til markedsværdi. Hvilket vil få betydning for 

både overdrager og erhverver i form af en øget skattebetaling, da det typisk vil være lavere 

markedsværdier end dem SKAT beregner.  

 

Hovedregelen ved handler, både imellem tredje mand og interessent forbudne parter, er at 

værdien af selskabet skal fastsættes ud fra handelsværdien på et effektivt marked. Til dette 

anvendes de førnævnte vejledninger og cirkulærer fra SKAT. Der er udstedt regler, der kan 

anvendes ved værdiansættelsen af aktiver ved generationsskifte mellem interesseforbundne 

parter. 

 

I det efterfølgende gennemgås de forskellige cirkulære og vejledningen, hvorefter de anvendes 

på case selskabet Glas & Bord A/S. 

 

5.1 Cirkulærer  

 

Ved generationsskifte mellem interesseforbudne parter, har SKAT udstedt retningslinjer til 

værdiansættelse. Disse bekriver blandt andet værdiansættelse af Goodwill, fast ejendom og aktier 

og anparter. De cirkulærer der er tale om er15: 

  

• TSS-cirkulære 2000  

o TSS-cirkulære 2000-09 - Værdiansættelse af aktier og anparter  

o TSS-cirkulære 2000-05 - Værdiansættelse af fast ejendom  

o TSS-cirkulære 2000-10 - Værdiansættelse af goodwill  

• TSS-cirkulære nr. 185 af 17. november 1982  

 

De tre der hedder 2000-xx anvendes overordnet på de områder der står efterfølgende, og alle har 

det tilfælles, at de ikke anvendes på dødsboer. TSS-cirkulære nr. 185 af 17. november 1982 

anvendes ved værdiansættelse af dødsboer og ved gaveafgiftsberegninger. Derfor vil behandling 

                                                 
15 Se litteraturliste under hjemmesider 
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af dette cirkulære til værdiansættelser finde sted ved generationsskifte imellem parter. der er 

omfattet af boafgiftsloven §2216 i mens de er i live.  

 

5.2 Betingelser 

 

I 2009 udsendte SKAT en vejledning til værdiansættelse af selskaber. Af denne fremgik det, at 

værdiansættelse af goodwill efter TSS-cirkulære 2000-10 kun skulle anvendes i et mindre 

omfang end hidtil. De skal primært anvendes på17: 

 

1. Mindre selskaber, med et begrænset omfang af immaterielle aktiver, der ikke er goodwill.  

2. Selskabet skal have en relativt stabilt indtjening. Hvor de historiske regnskabstal for 

indtjeningen er en rimelig målestok for fremtidig indtjeninger i selskabet. 

 

Hvis ikke selskabet kan anvende cirkulæret, har SKAT udarbejdet en vejledning18 som i stedet 

beskriver anvendelse af yderligere beregningsmetoder efter DCF-, EVA- og lign. Modeller. 

 

5.3 TSS-cirkulære 2000-10: Værdiansættelse af goodwill 

 

Cirkulæret er en vejledning til værdiansættelse af selskabets goodwill, når overdragelsen er 

mellem interessentforbudne parter. Vejledningen opstiller to mulige værdiansættelsesprincipper: 

 

1. Værdiansættelse ud fra kutyme i branchen for værdiansættelse af goodwill 

2. Værdiansættelse ved hjælp af vejledende beregning jf. TSS-cirkulære 2000-10  

 

Den første af mulighederne kræver, at den branche selskabet er i, har dannet en kutyme for 

værdiansættelse af goodwill, ved overdragelse mellem uafhængige parter. Disse kutymer vil også 

kunne bruges til værdiansættelse mellem interessentforbudne parter. Hvis ikke der foreligger 

branchekutymer for værdiansættelse af goodwill for selskabets branche, anvendes retningslinjer i 

                                                 
16 Børn, stedbørn og disse børn. Forældre, stedforældre og bedsteforældre. M.fl.  
17 http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=1813136&chk=208529 
18 http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=1813135&chk=208529 
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TSS-cirkulæret 2000-10. Beregningsmodellerne i vejledningen er udtryk for en standardiseret 

begning af goodwill. Så der vil være tilfælde, hvor der vil være behov for subjektiv regulering af 

resultat, så det fremgår retvisende. Således at den endelige skønsmæssige værdiansættelse svare 

til en pris, som en uafhængig tredjemand vil betale for goodwill under de foreliggende 

omstændigheder.  

 

Ved anvendelse af den vejledende beregningsmodel, er grundlaget og udgangspunktet de 

foregående 3 års regnskabsmæssige resultater før skat. Cirkulærets beregningsmodeller og 

metoder tager ikke udgangspunkt i fremtidige forventninger til resultatet mv. i selskabet. Der er 

forskellige steps i cirkulæret, der skal gennemgås før den endelig værdi af goodwill findes: 

 

 

 

 

  

1
• Regulering af resultat de enkelte år og vægtet gennemsnit

2
• Udviklingstendens

3
• Driftsherreløn

4
• Forretning af virksomhedens aktiver

5
• Kapitalisering

6
• Øvrige reguleringer af værdiansættelsen
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5.3.1 Regulering af resultat de enkelte år & vægtning 

 

Når der anvendes de seneste 3 års resultat før skat, skal der foretages en række korrektioner i de 

enkelte regnskabsår19: 

 

• Ikke udgiftsført løn eller vederlag til eventuel medarbejdende ægtefælle 

• Finansielle indtægter 

• Finansielle udgifter 

• Eventuelle ekstraordinære poster i henhold til årsregnskabsloven 

• Afskrivninger på tilkøbt goodwill  

 

Efter korrektionerne af de seneste 3 års resultat før skat, skal disse resultater anvendes til at finde 

et gennemsnitlig resultat. Resultaterne vægtes således, at seneste regnskabs år vægtes højst, og 

de 2 øvrige år vægtes med andet år først og herefter tredje år. Vægtningen foregår ved at 

resultatet i seneste regnskabsår ganges med 3, 2. sidste år ganges med 2 og 3. sidste år ganges 

med 1. Den samlede sum af vægtninger divideres med 6, herved findes den vægtede 

gennemsnitlige indtjening.   

 

5.3.2 Udviklingstendens  

 

Denne regulering har til formål at udjævne evt. udsving i resultatet. Hvis der over de 3 

regnskabsår har været udsving (stigning/fald) i det ovenfor fundne korrigerede resultat, så skal 

der foretages en korrektion af den vægtede gennemsnitlige indtjening. Dette gøres ved at finde 

ud forskellen mellem sidste regnskabsår og 3. sidste regnskabsår, som divideres med 2.  

 

Den evt. forskel tillægges / fratrækkes den vægtede gennemsnitlige indtjening.  

 

  

                                                 
19 Direkte fra TSS-Cirkulæret 2000-10, Se litteraturliste under hjemmesider 
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5.3.3 Driftsherreløn 

 

Denne regulering foretages kun, hvis der er tale om et personligt ejet selskabet, og det foretages 

ikke i almindelighed i selskabsejet virksomheder. Hvis det er et personligt ejet selskab, skal der 

fratrækkes minimum 250.000 kr. og maksimum 1.000.000 kr. fra den vægtede gennemsnitlige 

indtjening. 

 

5.3.4 Forrentning af virksomhedens aktiver 

 

Regulering for forretningen af selskabets aktiver, foretages ved at finde summen af selskabet 

driftsmæssige aktiver. Driftsfremmende aktiver, som obligationer, pantebreve, likvider og tilkøbt 

goodwill medtages ikke i den sum. De driftsmæssige aktiver forrentes med, den på 

overdragelsestidspunktet, gældende kapitalafkast sats jf. virksomhedsskattelovens §9 plus 3 %. 

Den gældende kapitalafkast sats er for 2014, 2%20, så de driftsmæssige aktiver skal forrentes 

med 5%. Den beregnede forretning fratrækkes den vægtede gennemsnitlige indtjening. 

 

5.3.5 Kapitalisering  

 

Den sidste regulering der foretages er regulering af kapitaliseringsfaktoren, der udtrykker 

forholdet mellem det forventede årlige afkast i form af en forrentningsprocent, samt selskabets 

goodwills forventede levetid. Levetiden skal udtrykkes i hvor lang tid det forventes at 

goodwillen kan give   afkast. Satsen for forretningen følger, ligesom ved forrentning af aktiver, 

jf. virksomhedsskattelovens §9 plus 8%. Det giver en forretning på 10%.  

 

Ved fastsættelse af kapitaliseringsfaktoren er det vigtigt, at der tages højde for selskabets 

produkter, samt hvilken typen af selskabet, hvor goodwillen beregnes, da dette påvirker dennes 

levetid. 

 

  

                                                 
20 SKM2014.579.SKAT 
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5.3.6 Øvrige reguleringer af værdiansættelsen 

 

Ud over de ovenstående gennemgåede punkter, kan der forekomme værdiansættelser, hvor der er 

elementer i goodwillen, der påvirker beregningen. Derfor er der i cirkulæret at disse forhold, kan 

betyde regulering af værdiansættelsen, således at denne er retvisende. Nedenfor21 er der et par 

eksempler på forhold der kan havde betydning for værdiansættelse af goodwill. 

 

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

ydelser. 

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

• Situationer, hvor indehaver(e) eller medarbejdere med afgørende indflydelse på 

virksomhedens indtjening ikke følger med virksomheden. 

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

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

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

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

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

udviklingsudgifter, ekstraordinært store debitortab eller ekstraordinært store finansielle 

indtægter eller udgifter. 

 

  

                                                 
21 Eksempler taget direkte fra TSS-cirkulære 2000-10, Se litteraturliste under hjemmesider 
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5.3.7 Værdiansættelse af goodwill i Glas & Bord A/S  

Glas & Bord A/S opfylder de to betingelser for anvendelse af cirkulæret. Da selskabet har 

begrænset omfang af immaterielle aktiver og indtjeningen, har de seneste 3 år været stabilt 

stigende.  

 

Vi har ikke kunne finde nogen fast kutyme i branchen til værdiansættelse af goodwill i Glas & 

Bord A/S, derfor foretages værdiansættelsen via cirkulæret 2000-10. Nedenstående 

beregningerne er foretaget ud fra ovenstående retningslinjer. I den forbindelse skal der tages 

stilling til, den forventede levetid på goodwill i Glas & Bord A/S. Selve produktet er i sig selv 

unik og Glas & Bord A/S har også rettighederne på produktet og navnet. Vi vurdere dog, at den 

produkt kategori de befinder sig i, samt konkurrencen og de mange forskellige produkter der er, 

gør at der er tale om et mere standardiseret og masseproduceret produkt. Derfor har vi valgt at 

 
Ovenstående kan også ses i bilag 10.5 

2014 2013 2012

Regnskabsmæssigt resultat før skat 7.147.774        5.367.771        4.470.458        
Finansielle indtægter -6.559                -25.716              -4.570                
Finansielle udgifter 13.551               6.425                 57.134               
Ekstraordninære poster -                     -                     -                     
Afskrivninger på købt goodwill -                     -                     
Ikke udgiftsført løn -                     -                     -                     

Reguleret resultat 7.154.766        5.348.480        4.523.022        

Vægtning 3                        2                        1                        

Resultat efter vægtning 21.464.298        10.696.960        4.523.022          

Sum af vægtning 36.684.280        

Gennemsnitlig vægtet resultat 6.114.047          

Udviklingstendens 1.315.872          

Restultat efter udviklingstendens 7.429.919        

Driftsherreløn -                     

Forretning af aktiver (5% af kr. 6.834.392 kr.) 341.720             

Rest til forretning af goodwill 7.088.199        

Kapitaliseringsfaktor, baseret på 7 år 2,7                     

Beregnet goodwill 19.138.137      

Beregning af goodwill i Glas & Bord A/S
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fastsætte levetiden af goodwillen ud fra SKM.2002.50.LSR og sætte levetiden til 7 år. 

Kapitaliseringsfaktor er derfor efter fastsat til 2,722.   

 

Den beregnede goodwill i Glas & Bord A/S på 19.138.137 kr. skal tillægges handelsværdien.  

 

5.4 TSS-cirkulære 2000-09: Værdiansættelse af aktier og anparter 

 

Cirkulæret finder anvendelse, når selskabsoverdragelsen er imellem interessent forbudne parter, 

der ved gaveafgift beregning ikke falder ind for cirkulære nr. 185 af 17 november 1982. Altså vil 

anvendelsen af TSS-cirkulære 2000-09 finde anvendelse, når overdragelsen sker mellem 

søskende og/eller deres børn, hvor der foreligger konkret interessentskab. Som titlen på 

cirkulæret antyder, bruges det til værdiansættelse af aktier og anparter, både på noterede og 

primært unoterede markeder.  

 

Hvis der indgår børsnoterede aktier i overdragelsen, værdiansættes disse til den officielle 

kurværdi. Unoterede aktier og anparter der ikke har en børskurs, gør at værdiansættelsen af disse 

ikke er lige til, som ved noterede aktier. Her kommer cirkulæret i spil, som udgangspunkt 

anvendes værdiansættes de til handelsværdien. Dog er det ofte at handelsværdien for unoterede 

aktier og anparter ikke kendes. Da det kræver der har været nogle handler med disse, er dette 

ikke altid tilfældet. Derfor har cirkulæret nogle vejledende hjælperegler der kan bruges. 

 

Udgangspunktet for hjælpereglen er, at aktier og anparternes værdi beregnes af de enkelte 

aktivposter i selskabet og fratrækkes de respektive gældsposter. Denne værdi tillægges værdien 

af goodwill. Opgørelsen sker på grundlag af selskabets indre værdi jf. det seneste aflagte 

regnskab, korrigeret for følgende poster23: 

 

• Fast ejendom; Den regnskabsmæssige post for ejendomme erstattes med den seneste 

kendte offentlige ejendomsvurdering. Eventuelle ombygningsudgifter tillægges dog, 

såfremt disse udgifter ikke er indeholdt i ejendomsvurderingen. Udenlandske ejendomme 

medtages til den bogførte værdi. 

                                                 
22 http://www.tax.dk/jv/cc/C_C_6_4_1_2.htm tabel med eksempler  
23 Direkte fra cirkulæret TSS-cirkulære 2000-09, Se litteraturliste under hjemmesider 
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• Associerede selskaber; Beholdninger af unoterede aktier/anparter i associerede selskaber 

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

handelsværdien i øvrigt er ukendt. 

• Goodwill og andre immaterielle aktiver; fastsættes efter retningslinjerne i TSS-cirkulæret 

2000-10, som er gennemgået ovenfor. 

• Udskudt Skat; Beregnet udskudt skat (netto) medtages og reguleres under hensyntagen til 

ovennævnte korrektioner. Negativ udskudt skat kan medtages, dog kun til en værdi under 

pari. 

• Andre forhold; En eventuel bogført værdi af egne aktier medtages ikke i beregningen af 

den indre værdi. Ved beregning af kursen reduceres den nominelle aktiekapital med den 

andel, som de egne aktier repræsenterer. 

 

Det resultat, der kommer ud af anvendelse af ovenstående hjælpe regler, må gerne fraviges 

delvist eller helt, hvis det anses for relevant og væsentligt at finde et egnet udtræk til værdien af 

aktierne.   

 

5.4.1 Værdiansættelse af Glas & Bord A/S eft. TSS-Cirkulære 2000-09  

 

Beregningen af værdien ud fra TSS-Cirkulære 2000-09 er udført efter ovenstående gennemgang. 

Glas & Bord A/S goodwill er beregnet ud fra TSS-Cirkulæret 2000-10 og beregningerne kan ses 

i afsnittet omkring dette cirkulære. 

 
Ovenstående kan også ses i bilag 10.6 

Egenkapital 31-12-2014 7.221.873           
Afsat til udbytte -1.900.000            
Reguleret Egenkapital 5.321.873           

Goodwill Jf. beregning TSS 2000-10 19.138.137        
25 % skat heraf -4.784.534            
Goodwill eft. Skat 14.353.603        

Samlet værdi af selskabet 19.675.476        

Værdi ansættelse af aktiver
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Aktivernes værdi, ”Samlet værdi af selskabet” udgør efter beregningerne 19.675.476 kr.  

 

5.5 TSS-cirkulære 2000-05: Værdiansættelse af fast ejendom  

 

Anvendes til værdiansættelse af fast ejendom ved transaktioner imellem interessent forbudne 

parter. Grundlaget for cirkulæret er, at nå frem til en værdiansættelse, som en uafhængig tredje 

mand ville betale. Værdien skal være i overensstemmelse med armslængdeprincippet i 

ligningslovens § 2. 

 

Cirkulæret blev ved SKM.2007.858.SKAT ophævet, og principperne er senere overført til den 

juridiske vejledning 2015-1 C.B.3.5.4.3. Flytningen til den juridiske vejledning ændrer ikke på 

de principper, der var gældende for cirkulæret TSS-cirkulære 2000-05, da der til stadighed i den 

juridiske vejledning henvises til de samme retningslinjer. 

 

Til værdiansættelse af fast ejendom er udgangspunktet den seneste offentliggjorte ejendoms-

vurdering, dog kun hvis denne giver et retvisende udtryk for handelsværdien, det giver den ikke 

hvis24: 

 

- Ejendomsvurderingen afspejler fx ikke ejendommens værdi, hvis denne må antages at 

være fejlbehæftet på tidspunktet for vurderingen. 

- Seneste ejendomsvurdering må ikke lægges til grund, hvis der siden 

ejendomsvurderingen er foretaget ombygning eller modernisering af den pågældende 

ejendom, som giver sig udtryk i ejendommens handelsværdi. 

 

Når den offentlige vurdering ikke er retvisende er parterne eller ligningsmyndighederne bundet 

af denne vurdering, da denne ikke afspejler ejendommens handelsværdi. I disse tilfælde kan 

ligningsmyndighederne anmode skatteregion om, at efterse den værdiansættelse der forestår og 

komme med en udtalelse omkring handelspris.  

 

                                                 
24 Nedenstående er direkte taget fra Juridisk Vejledning C.B.3.5.4.3 
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Der er ingen ejendom i Glas & Bord A/S, så derfor er der ikke eksempel på anvendelse af 

ovenstående.  

 

5.6 Værdiansættelsescirkulære nr. 185 af 17. november 1982 

 

Som det tidligere er nævnt anvendes cirkulære nr. 185 af 17. november 1982 til værdiansættelse 

af direkte overdragelser mellem personer der er omfattet af Boafgiftsloven §22. Altså 

overdragelse mellem forældre og børn/børnebørn. I sådanne tilfælde skal cirkulæret anvendes til 

værdiansættelse ved en evt. gaveafgiftsberegning. Af cirkulæret fremgår det, at alle aktiver der er 

omfattet af skatte- og afgiftsberegning, skal værdiansættes til det, som de vil kunne indbringe 

ved salg i det frie markedet, på tidspunktet hvor de indgår i afgiftsberegningen.     

 

Værdiansættelsen efter 1982-cirkulæret afviger fra de tidligere gennemgået cirkulære25, 

cirkulærret anvender formueskattekursen til værdiansættelse. Ved værdiansættelse af fast 

ejendom, anvender 1982-cirkulæret skattekursberegning, der findes ud fra selskabets seneste 

årsrapport. 1982-cirkulæret anvender 4 kapitaliseringsfaktorer til beregningen af værdien, af 

aktiver og anparter i selskabet der ikke er optaget til handel på et reguleret marked, som er de 

følger26:  

 

• Indtjeningsevne:11,5 

• Modificerede regel: 5,75 

• Udbytte: 92,0 

• Indre værdi: 80 

 

5.6.1 Indtjeningsevnen  

 

Ved indtjeningsevne forstås det gennemsnitlige driftsresultat i selskabet i procent af 

aktiekapitalen i det regnskabsår, der danner grundlag for selskabets seneste skatteansættelse, 

samt i de to foregående år. Driftsresultats er selskabets skattepligtige indkomst inden evt. fradrag 

for skattemæssigt underskud fra tidligere år og med tillæg af evt. skattefrit udbytte. Dette beløb 

                                                 
25 TSS-cirkulære 2000-05, 2000-09 og 2000-10 
26 Nedenstående er fra http://www.skat.dk/skat.aspx?oId=2083162&vId=0 



Generationsskifte                                                                                                                         Afgangsprojekt HD(R) 

44 

fratrækkes den beregnede skat ud fra den gældende skatteprocent i årene. Herefter kan 

indtjeningsevnen findes for de seneste 3 årsregnskaber og der findes et gennemsnit af de 3 år der 

efterfølgende kapitaliseres.  

 

Indtjeningsevnen kan ikke være lavere end 0. 

 

5.6.2 Udbytteprocent 

 

Denne beregnes ud fra seneste årsregnskab deklarerede udbyttet i procent af selskabskapitalen.   

 

5.6.3 Indre værdi 

 

Den indre værdi er udtryk for selskabets skattemæssige formue i procent af aktiekapitalen. 

Formuen eller egenkapitalen findes ud fra seneste årsregnskab. Beregningen af den indre værdi, 

anvendes den samlede egenkapital opgjort efter de skattemæssige regler benyttet af selskabet ved 

seneste skatteansættelse. Der korrigeres for skyldigt udbytte og udskudt skat. 

 

Ved negativ indre sættes den til 0. 

   

5.6.4 Beregning af aktiernes og anparternes værdi 

 

Hovedreglen for beregning af skattekursen, der anvendes ved værdiansættelsen, beregnes som et 

gennemsnit af indtjeningsevnen kapitaliseret med 11,5 og udbytteprocenten kapitaliseret med 92 

og 80 % af den indre værdi. Ud over denne regel findes der en del undtagelser, som gennemgås i 

de efterfølgende afsnit. 

 

5.6.5 Hovedaktionærselskaber 

 

Hvis over halvdelen af de stemmeberettigede aktier i et selskab ejes af en aktionær, beregnes 

værdien som et gennemsnit af indtjeningsevnen kapitaliseret med 11,5 og 2) 80 pct. af den indre 

værdi. 
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5.6.6 Den modificerede regel 

 

Hvis den værdi der er fundet efter en af ovenstående regler (Hovedreglen og hovedaktionær- 

selskaber), overstiger den fulde indre værdi,. Skal der foretages en ny beregning, forudsat at 

indtjeningsevnen er større end 10 pct. Ved den nye beregning kapitaliseres indtjeningsevnen 

således, at de første 10 pct. af indtjeningsevnen kapitaliseres med 11,5 og den overskydende del 

kapitaliseres med 5,75. Den beregnede værdi anvendes hvis den fortsat er større end den indre 

værdi, ellers anvendes den indre værdi.  

 

5.6.7 Ejendomsselskaber 

 

Værdien af aktierne for disse selskaber foretages efter reglerne, gennemgået i afsnittene 

hovedregel, hovedaktionærselskaber og den modificerede regel, men værdien kan dog ikke blive 

lavere end 90 pct. af den indre værdi. 

 

5.6.8 90% selskaber 

 

For de 3 nedenstående typer af selskaber, fastsættes værdien af aktierne til 90% af den indre 

værdi: 

- Selskaber under likvidation  

- Holdingselskaber, hvis primære aktivitet er at eje aktier i andre selskaber 

- Selskaber der hovedsageligt består af likvide beholdninger og værdipapirer mv. og 

indtægter primært kommer fra disse 

 

5.6.9 Øvrige selskaber  

 

Nystiftede selskaber der ikke endnu har aflagt årsregnskab værdiansættes til kurs 100. Ved 

værdiansættelse af datterselskaber, hvis moderselskaber ikke er omfattet af 90% selskaber, vil 

datterselskabets egenkapitalværdi i regnskabet blive anvendt.  
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5.6.10 Fællesregler 

 

De følgende regler er gældende for alle ovenstående selskaber27. Hvis det er oplyst, at et selskabs 

aktiekapital er udvidet med fondsaktier eller ved indbetaling efter udløbet af det regnskabsår, 

som anvendes ved beregningen af aktiernes eller anparternes værdi, beregnes værdien til det 

beløb, som aktiekapitalens kursværdi før udvidelsen og den ved udvidelsen tilførte kapital udefra 

udgør i procent af aktiekapital efter udvidelsen. 

 

På samme måde beregnes en fælles værdi for aktier og obligationer, hvis det er oplyst, at 

selskabet har optaget et konvertibelt obligationslån efter udløbet af det regnskabsår, der anvendes 

ved beregningen af aktiernes eller anparternes værdi. Alle kurser afrundes nedad til nærmeste 

med 5 delelige tal og sættes efter praksis ikke lavere end 5. 

 

Hvor særlige forhold foreligger, kan de anførte beregningsregler fraviges. 

Hvis et selskabs kapital er opdelt i flere aktieklasser, der har forskellige rettigheder af en sådan 

art, at det efter en konkret vurdering bør have indflydelse på fastsættelsen af aktiernes eller 

anparternes værdi, for eksempel ret til forlods udbytte eller forlods dækning ved likvidation af 

selskabet, skal der beregnes en kurs for hver aktieklasse. 

 

Såfremt et selskab har flere aktieklasser, og én aktieklasse er optaget til handel på reguleret 

marked, medens en anden aktieklasse ikke er, skal både de optagne og ikke optagne aktier som 

udgangspunkt værdiansættes til kursen for de aktier, der er optaget til handel på reguleret 

marked. 

 

5.6.11 Værdiansættelse af Glas & Bord A/S eft. Cirkulære nr. 185 af 17. november 1982  

 

Glas & Bord er inden evt. omstrukturering ejet 100 % af Poul Poulsen og er et hovedaktionær 

selskab. Derfor har beregningerne af værdien efter cirkulære nr. 185 af 17. november 1982, ikke 

omfattet af den almindelige beregningsregel. Der skal i stedet anvendes beregningsreglen for 

hovedaktionærselskaber. Beregningerne ses i bilag 10.7.  

                                                 
27 Fælles reglerne er taget fra http://www.skat.dk/skat.aspx?oId=2083162&vId=0 
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Da den beregnede værdi efter reglerne i hovedaktionærselskaber overstiger den beregnede indre 

værdi, skal reglerne vedr. modificerings beregningsregler anvendes. Dette giver den værdi der 

ses nedenstående: 

 

5.7 Sammenligning af værdiansættelsesmetoderne 

 

SKATs formål med udstedelse af de ovenstående cirkulære og vejledninger er. at sikre, at der 

estimeres korrekte handelsværdier. Værdiansættelsesmetoderne i TSS-cirkulærerne fra år 2000 

og cirkulæret fra 1982 er rettet mod, at værdiansætte unoterede aktier og anparter til en 

handelsværdi på markedsvilkår. Betingelserne for anvendelse af værdiansættelsesmodellerne er, 

at der er tale om interessent forbudne parter, hvor der ikke nødvendigvis er modstridende 

interesser.  

 

Det er også en forudsætning at der ikke foreligger en anden eller mere retvisende 

værdiansættelsesmetode til at finde handelsværdien. Er dette ikke tilfældet anvendes 

vejledningen fra 2009 fra SKAT, hvis ikke selskabet opfylder betingelser for anvendelse af TSS-

cirkulærerne fra 2000 eller cirkulæret fra 1982.  

 

De forskellige værdiansættelsesmetoder er forskellige og anvender forskellig information fra 

selskabet. Derfor vil resultatet ved beregningerne til at finde værdien af aktiverne efter TSS-

cirkulæret 2000-9 og cirkulære nr. 185 af 17. november 1982 være forskellige. En væsentlig 

forskel er, at der i 1982 cirkulæret ikke er medtaget beregnet goodwill, som der bliver efter 

beregninger i 2000-9 cirkulæret, der anvender cirkulæret 2000-10 til værdiansættelse af 

goodwill. Som udgangspunkt vil værdiansættelse efter 1982 cirkulæret give en lavere værdi end 

Ovenstående er fra bilag 10.7 

Indreværdi 1.132                 
Skattekurs eft. Hovedaktionærselskaber 5.431                 
Skattekurs eft. Den modificerede regel 3.241                 

Skattekurs 3.241                 
Selskabskapital 500.000             

Værdi 16.207.086      

Værdi
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ved 2000-9 cirkulæret, da beregnet goodwill ikke medtages i handelsværdien. Dette er også 

tilfældet i vores case virksomhed Glas & Bord A/S, de forskellige værdi fremgår nedenfor. 

 

Glas & Bord A/S værdi eft. TSS-cirkulæret 2000-9  =  19.675.476 kr.  

Glas & Bord A/S værdi eft. Cirkulæret fra 1982  = 16.207.086 kr. 

Forskel    =   3.468.390 kr. 

 

Det vil derfor ved generationsskifte i mellem interessent forbudne parter være mest interessant, 

at anvende cirkulæret fra 1982. Da værdien af selskabet er lavest og som udgangspunkt vil 

udløse den laveste skattebetaling. Dette bliver gennemgået i det næste afsnit, hvor det samlede 

generationsskifte gennemføres.  
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6.0 Generationsskiftemodeller 
 

I det følgende afsnit gennemgås hvilke generationsskiftemodeller der er, og hvilket forhold der 

vil være for far og børn under de forskellige modeller. Som tidligere nævnt er der ikke en 

løsning, derfor kan det være svært og sige hvilken model, som er den mest rigtige at benytte. 

Hvilke elementer man skal tage højde for, er blandt andet: hvor mange penge har de involveret 

parter hver til rådighed, beskatning og hvad fremtiden skal bringe.  

 

I vores case har de involveret parter, Poul Poulsen og hans to børn Rikke og Bjarne ikke en stor 

privat- / pensionsopsparing, så det bliver vi nød til, at tage meget højde for.  

 

Der vil som udgangspunkt når Poul overdrager selskabet til Rikke og Bjarne komme beskatning, 

det vil være realisationsbeskatning. Så han skal have en del penge på sin konto, eller han skal 

modtage en del penge ved generationsskiftet eller det kontantvederlag som han får af børnene.  

 

SKAT’s regler åbner også op for muligheder, hvor man udskyder skatten. Den ene af disse 

muligheder er salg via Holding selskab. Efter gennemgangen af hver model, vil vi vurdere hvilke 

konsekvenser og muligheder der er, både for Poul og Rikke/Bjarne.  

 

Valget af model til generationsskifte og hvad udbyttet for de parterne skal være. Vil gøre det 

muligt i planlægningsfasen at forbedre sig optimalt til gennemførsel af det aktuelle 

generationsskifte. 

 

6.1 Skattepligtigt generationsskifte 

 

Udgangspunktet i dette afsnit er, hvad der sker ved salg mellem fysiske personer. Som tidligere 

nævnt, vil der som udgangspunkt være beskatning, når aktierne overdrages. Det vil være 

realisationsbeskatning. Det betyder, der vil komme skat på avancen på ”salget” af aktierne. Så 

Poul vil blive beskattet efter reglerne i ABL om tab/fortjeneste. Man skal dog også bruge PSL § 
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4a. Det betyder, af de første 49.900 bliver beskattet med 27 %, men hvis han er gift, så er det 

dobbelt. Og resten vil han så blive beskattet med 42 %.28  

 

Han har også mulighed for at indbetale det på en pensionsopsparing. Der er dog en del krav som 

skal være opfyldt, hvis man vil bruge denne mulighed. Disse fremgår i PBL § 15A : 

 

- Man kan maksimum indbetale DKK. 2.590.700 i 2015.  

- At man er fyldt 55 år på tidspunktet for afståelsen af aktierne 

- Har drevet selvstændig erhvervsmæssig virksomhed i form af en personligt ejet 

virksomhed eller har været hovedaktionær i et selskab, der driver erhvervsmæssig 

virksomhed, i mindst 10 år inden for de seneste 15 år før oprettelsen af ophørspensionen 

- Er fuldt skattepligtige til Danmark på afståelsestidspunktet 

- Får en skattepligtig fortjeneste ved, at de afstår deres virksomhed eller 

hovedaktionæraktier, eller skal medregne en fortjeneste, som ægtefællen har fået, efter 

KSL § 25 A 29 

 

Gældende for ovenstående er at pengene ikke kan bruges, før de bliver hævet til beskatning, så 

det vil blot være en udskydelse at skatten.  

 

Der er endnu en ting som kan have betydning, det er ejer tidsreglen. Det betyder at ejeren i 

henhold til ABL § 47, kan få ejer tidsnedslag. Det kan dog kun fås hvis aktierne er anskaffet før 

den 18. maj 1993. Ifølge ABL § 47, vil man kunne få 1 % pr. år til og med 1998, dog maks. 25 

%. Da Poul startet selskabet i 1982, vil det altså være muligt og få 16 % i nedslag af den 

skattepligtige gevinst. 

 

6.1.1 Vurdering for Glas & Bord A/S 

 

I afsnit 5 er Glas og Bord A/S blevet værdiansat. I vores case er det en handel mellem far og 

børn så vi er i gaveafgiftskredsen30, derfor vil vi andevende værdiansættelsescirkulære nr. 185 af 

                                                 
28 PSL § 8a 
29 www.tax.dk/jv/ca/C_A_10_2_3_2.htm 
30 BAL § 22 
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17. november 1982, som skiller sig ud fra de andre, at der skal være et gaveelement. Faren kan 

give til hver af sine børn kr. 60.700 i 2015 skattefrit, resten skal beskattes med 15 %.  

 

 6.1.1.1 Selskabsstruktur  

 

Selskabet struktur vil før og efter skattepligtigt generationsskifte se således ud: 

 

 

6.1.1.2 Skattemæssig 

 

Poul vil blive beskattet af kr. 15.707.08631, han kan dog indsætte kr. 2.590.700. til sin pension, 

som medfører, at han vil få en mindre beskatning. Poul har også ejer tidsnedslag, dvs. han kan 

begrænse avancen med 16 %, som giver kr. 2.513.134. Han skal dog stadig beskattes af kr. 

10.603.253. Poul har ikke en stor opsparing stående i banken, så han vil blive nød til og låne 

pengene for at betale sin skat. Alternativt kan han modtage store kontantbeløb fra Bjarne og 

Rikke i forbindelse med generationsskiftet, som han kan bruge til at betale sin skat med. 

 

Konsekvenserne for Bjarne og Rikke vil være finansieringsbehovet af køb af aktierne. 

Handelsværdien for Glas og Bord A/S er ifølge bilag 10.7 kr. 16.207.086. Dette beløb skal de så 

hver betale halvdelen af, så de får 50 % hver af selskabet. Poul har dog valgt at give dem en gave 

på kr. 75.000, så det skal trækkes fra det beløb de skal betale til Poul. 

 

                                                 
31 Se bilag 9 

       Før      Efter 

 
Figur 7: egen produktion 
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Bjarne og Rikke skal være opmærksomme på at de vil blive beskattet af gaven fra Poul, dog kun 

den del der overstiger de kr. 60.700, så de skal beskattes med 15 % af 14.300. som er kr. 2.145 til 

hver. 32 

 

Bjarne og Rikke skal hver ligge. Kr. 8.028.543, men da ingen af de to har nogen nævneværdig 

opsparing, skal de enten have et lån i banken, eller lave et gældsbrev til Poul, hvor de kan betale 

det løbende, se afsnit 7 vedr. finansiering. Problemet er, at Poul selv står i en situation, hvor han 

har brug for likviderne til at betale sin skat med, så Bjarne og Rikke er nødsaget til at låne penge, 

så de kan betale Poul, og han betale sin skat. Resten vil være et gældsbrev, som de kan afdrage 

løbende. Hvis nogle af dem i fremtiden vil sælge deres 50 %, så vil deres anskaffelsessum være 

kr. 8.103.543.  

 

6.2 Salg via holdingselskab  

 

I afsnit 4 blev det anbefalet, at der i forbindelse med de omstrukturering blev oprettet 

holdingselskaber til brug i forbindelse med overdragelsen. Dette medfører at der kan laves en 

aktieombytning, hvor der oprettes et holdingselskab, som handlen vil ske igennem det. Det vil 

sige at Poul ikke sælger, men det selskab han ejer, sælger hans aktier. Bjarne og Rikke kan 

derfor nu vælge om de vil købe aktierne selv, eller om de vil købe gennem det gennem 

holdingselskabet.  

 

6.2.1 Betingelser 

 

Da salget nu kun sker gennem holdingselskabet, kan man ikke længere benytte sig af 

gaveafgiftsreglen. Dermed kan man heller ikke længere benytte værdiansættelsen efter cirkulære 

nr. 185 af 17. november 1982. I stedet finder cirkulære 2000-9 til værdiansættelse anvendelse. 

Årsagen til denne cirkulær ændring skyldes, at der stadig er interesseforbundne parter, da det 

omhandler far og børn. 

 

                                                 
32 http://www.tax.dk/pjecer/gaveafgift.htm 
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Efter omstruktureringen er det Pouls holdingselskab der ejer alle aktier i Glas og Bord A/S, og 

salget af aktierne vil udelukkende ske gennem selskabet, og betyder at der ikke vil forekomme 

nogen form for beskatning, da salg af datterselskabsaktier er skattefrie33.  

 

For at gennemføre denne løsning, overføres alle likvider ind i holdingselskabet, men ønsker man 

på et givent tidspunkt at trække et beløb ud til sig selv, skal det gøres som et udbytte. Det vil 

give en beskatning på 27 % af de første kr. 49.900 eller i dette tilfælde kr. 99.80034, da Poul er 

gift. Hvis Poul ønsker at tage et højere beløb ud, bliver det resterende bekskattet med 42 %. Han 

kan hvert år tage bundgrænsen ud til 27 %, dog kan denne ændre sig fra år til år, så beløbet kan 

både blive større eller mindre. 

 

I forbindelse med generationsskiftet er det vigtigt at sikre sig, at alle regler omkring skattefri 

aktieombytning bliver overholdt.  Man kan f.eks. ikke sælge aktierne inden for en periode af 3 

år. Værdiansættelsen sker via cirkulære 2000-9. Så vi skal først bruge en cirkulær beregning af 

goodwill, da den skal med, når vi beregner værdien af selskabet. Vi har i afsnit 5 beregnet 

værdien, og den var kr. 19.675.476. Så Poul vil få et overskud på salget på kr. 19.175.476. 

 

Det sker via Holding selskabet, så beskatningen vil være kr. 0 på nuværende tidspunkt, men som 

nævnt tidligere, skal han beskattes når han tager pengene ud. Han kan gøre det over mange år så 

han kan benytte sig af bundfradraget, som tidligere nævnt er kr. 49.900 og kr. 99.800 hvis du er 

gift i 2015. Disse grænser fastsættes af SKAT hvert år og kan derfor variere i fremtiden.  

 

Poul vil efterfølgende kunne vælge at investere penge i andre ting igennem sit holdingselskab. 

Det kan være køb af ejendom, investere i aktier o. lign. Det kan han nemlig gøre uden at de 

bliver beskattet. Der vil selvfølgelig komme en form for beskatning, hvis han tjener penge på 

aktier, eller på at leje ejendommen ud.  

 

  

                                                 
33 ABL § 8 jf. PSL § 4a 
34 http://www.tax.dk/pjecer/aktieskat.htm 
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6.2.2 Vurdering for Glas & Bord A/S 

 

Konsekvenserne for Bjarne og Rikke ved at bruge denne form er, at de betale mere for selskabet, 

end de skulle ved brug af cirkulære nr. 185 af 17. november 1982. De vil hver skulle betale kr. 

9.837.73835, for deres andel af selskabet Glas og Bord A/S. Hvis de på et tidspunkt ønsker at 

sælge deres andel, vil deres avance være beløbet efter dækningen af deres anskaffelsessum.  

 

De skal nu begge finde udad hvordan de vil købe deres andel, skal de købe dem gennem et 

Holding selskab eller skal de købe dem personligt. Det kan have stor betydning, for de skal ud og 

låne pengene i banken, og renterne vil spille en stor rolle. Men spørgsmålet er, om de så kan få 

lov til at låne penge i selskabet. Bjarne og Rikke vil nok skulle stille noget til sikkerhed, for at få 

lov til at låne kr. 9.837.738 i banken. Det kan f.eks. være deres hus. 

 

6.2.2.1 Selskabsstruktur  

 

Selskabet struktur vil ved salg via Holding havde denne form: 

 

                                                 
35 Se bilag 7 

       Før      Efter 

 
Figur 8: egen produktion 
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Renteudgifterne i et holdingselskab, vil være en fordel, hvis der er noget andet indtægt, som de 

kan udlignes med, det behøver ikke være i samme år, det kan sagtens være der går 3-4 år før de 

får en indtægt, så kan man benytte tidligere års underskud, før man skal betale skat. 

 

6.3 Overdragelse af aktier med succession 

 

Som tidligere nævnt vil der normalt forekomme beskatning ved et salg af aktier, men man kan 

dog gøre noget for at undgå beskatning på nuværende tidspunkt.  

 

Den ene mulighed er, at overdrage aktierne med succession, dvs man udskyder skatten. Dem der 

overtager aktierne, vil også overtage skatten når de på et tidspunkt sælger deres andel, hvis de 

selvfølgelig ikke også laver en overdragelse af aktierne med succession.  

 

Hvis man vil bruge en overdragelse af aktier med succession, så er det ABL § 34, 35 og 35A 

man bruger. Der er nogle betingelser som skal være overholdt, og de opstilles her: 

 

- Aktie overdragelsen skal som minimum udgøre 1 % af aktie- eller anpartskapitalen 36 

- Personerne som skal omhandle overdragelsen med succession skal være fuld skattepligtig 

til Danmark37 

- I ABL § 34 kan det kun til en begrænset personkreds, som børn, børnebørn, søskende, 

søskendes børn, søskendes børnebørn og samlever efter visse betingelser. Det er næsten 

den samme som i gaveafgiftskredsen, med undtagelse af forældre. 

- Selskabets virksomhed må ikke i overvejende grad bestå af udlejning af fast ejendom 

eller besidde kontanter, værdipapirer eller lign.38 

 

Alle disse betingelser er overholdt i vores case imellem Poul og hans børn. Han overdrager 50 % 

til hver af sine børn. Så de overholder reglen med at der skal overdrages minimum 1 %.  

 

                                                 
36 ABL § 34, stk. 1, nr. 2 
37 ABL § 34,stk 3 
38 ABL § 34 stk 1. 
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Hertil kommer reglen vedr. at selskabet ikke i overvejende grad må bestå af udlejning af fast 

ejendom, værdipapirer eller lignede. Det er også det som bliver kaldt pengetank. Det bliver 

betegnet som en pengetank, hvis 50 pct. eller mere af selskabets indtægter, det beregnes som et 

gennemsnit over de seneste tre regnskabsår, stammer fra udlejning af fast ejendom eller 

besiddelse af kontanter, værdipapirer og lignende. Indtægter er i denne sammenhæng defineret 

som den regnskabsmæssige nettoomsætning med tillæg af øvrige regnskabsmæssige indtægter.39   

 

Herudover er der aktivkriteriet, hvis handelsværdien af selskabets udlejningsejendomme, 

kontanter, værdipapirer eller lignende, beregnet som et gennemsnit over de seneste tre 

regnskabsår, udgør mindst 50 pct. af handelsværdien af selskabets samlede aktiver. Se ABL § 

34, stk. 6. 1. pkt.40 

 

I 2011 blev reglerne indskærpet, før hed det 75 %, mens det nu er 50 %. Det betyder som regel, 

at folk der har en ejendom, som de lejer ud, tit vil være ramt af reglen om 50 % af aktiverne.  

 

Som nævnt tidligere i opgaven, så kan man ikke overdrage aktierne med en succession til sine 

forældre. Personerne skal være omfattet af ABL § 34, stk 1. Der er dog en undtagelse. Det 

omhandler ABL § 35A. Der betyder man kan tilføre en tidligere overdragelse med succession.  

Der bliver dog opstillet nogle krav som skal overholdes, for at anvende dette. 

 

- Overdragelsen må senest ske 5 år efter det oprindelige overdragelsestidspunkt. 

- Overdragelsen skal gå tilbage til den oprindelige overdrager, hvorfra aktierne eller 

anparterne blev erhvervet fra. 

- Den første overdragelse skal være sket med succession. 

 

Dette blev indført den 1.1.2009, som en mulighed, hvis ikke generationsskiftet gik som man 

havde forventet. Denne regel kan altid anvendes, hvis overstående regler er overholdt. 

  

  

                                                 
39 ABL § 34, stk. 6. 1. pkt 
40 ABL § 34, stk. 6. 1. pkt 



Generationsskifte                                                                                                                         Afgangsprojekt HD(R) 

57 

6.3.1 Vurdering af Glas og Bord A/S.  

 

Den skattefrie generationsskiftemodel vil vi lave på grundlag af. at overdragelsen af aktierne i 

Glas og Bord A/S bliver så lempeligt som det kan. Vi anvender overdragelse af aktierne med 

succession, så der ikke kommer beskatning til Poul, da han overdrager aktierne til Bjarne og 

Rikke, for de succederer i Poul skattemæssige position.  

 

Der vil ligeledes være mulighed for Poul at hjælpe dem ved at overdrage aktierne som gave. Her 

vil han give gaver op til grænsen, så de ikke skal beskattes. 

 

Da vi bruger en overdragelse af aktierne med succession, vil overdragelsen ske mellem fysiske 

personer. Poul ejer Glas og Bord A/S privat og ikke igennem et Holding selskab.  Bjarne og 

Rikke får deres andel privat, og på baggrund af dette, så vil vi anvende cirkulæret nr. 185 af 17. 

november 1982 ved værdiansættelsen af Glas og Bord A/S.  

 

Beregningerne er anført i afsnit 5, værdiansættelse. Her er værdien af selskabet kr. 16.207.086 jf. 

cirkulæret nr. 185 af 17. november 1982. Ved anvendelse af passivpost, som er 22 % af den 

skattepligtige indkomst ved overdragelsen af aktierne, og gave til bundfradraget, så vil Poul få et 

provenu på kr. 12.130.127. Rikke og Bjarne skal så hver komme med kr. 6.315.064.  

 

Poul vil til gengæld ikke blive beskattet af det han modtager, men da Rikke og Bjarne ikke har 

en stor opsparing, så vil de ikke kunne betale hele beløbet til Poul, de kan så hver betale ham et 

mindre beløb, og så lave et gældsbrev til ham hvor en form for finansiering fremgår, som 

gennemgås i afsnit 7. 

 

6.4 A/B Modellen 

 

Den sidste model vi vil gennemgå til at gennemføre et generationsskifte er via A/B modellen. 

Modellen har den fordel, at Bjarne og Rikke ikke skal komme med et stort beløb. Det mest 

optimale ville være at lave A/B modellen igennem Holding selskaber, så både Poul, Bjarne og 

Rikke skal oprette et Holding selskab hver. Denne model vil være en god mulighed, da Poul ikke 

vil blive beskattet ved gennemførslen af et generationsskifte. 
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Ved anvendelse af A/B aktiemodellen, vil Glas & Bord A/S stadig få en høj værdiansættelse, 

men der vil ikke være det samme finansieringsbehov som tidligere, da A/B aktiemodelen bygger 

på selskabets fremtidige indtjening. Rent praktisk betyder det, at man i Glas & Bord A/S får 

lavet A- og B-aktier, og ved A-aktierne vil der være tilknyttet et forlods udbytteret, hvilket vil 

sige, at A-aktierne har ret til et udbytte i fremtiden, som B-aktierne ikke har. Det er nemlig dette 

som er Rikke og Bjarnes finansiering. Hvis A/B aktiemodellen skal køre, så er der nogle step, 

man skal igennem, disse vil blive gennemgået i det efterfølgende.  

 

I første omgang skal der i Glas & Bord A/S laves en vedtægtsændring, da vi skal have delt de 

nuværende aktier til A og B aktier, eller man kan tegne nogle nye aktier, som bliver B-aktier, og 

A-aktierne skal så tildeles forlods udbytte. 

 

Det næste der skal ske er, at Bjarne og Rikke hver får oprettet et Holding selskab, hvor de køber 

B-aktierne, til kurs 100. 

 

Næste step er at man fastsætter en årrække, hvor det forlodes udbytte skal betales henover en 

årrække, med henblik på selskabet fremtidig indtjening. Når A-aktierne har fået det udbytte de 

skal have, vil alle aktierne have ret til udbytte fra Glas & Bord A/S. 

 

Vi vil nu kigge nærmere på de ting som skal gennemgås. Først skal man lave en 

vedtægtsændring, hvor man opdeler aktierne i A- og B-aktier, samt at der er forlodes udbytteret. 

Denne vedtægtsændring skal godkendes på en generalforsamling. 

 

Det næste man skal huske er Holdings kravet på 3 år, såfremt, der er brugt etablering af Holdings 

struktur ved en skattefri omstruktureringsmodel uden tilladelse. Årsagen til man skal tænke på 

dette, skyldes at en ændring i vedtægterne ses som en afståelse. Så en A/B aktiemodel vil betyde 

et brud på Holdings kravet. Så derfor er klargørelsen til generationsskiftet meget vigtigt, for hvis 

man går med tankerne om at benytte den mulighed, kan det godt betale sig at starte et Holding 

selskab nu.  
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Der er dog kommet en dom fra SKAT41 at en vedtægtsændring i et selskab, som ejes 100 % af en 

aktienær ikke medfører afståelse. Det samme med en kapitalforhøjelse, så ifølge disse sager vil 

en A/B aktiemodel ikke stride imod Holdings kravet med 3 år. 

 

6.4.1 Nytegning af B-aktier  

 

Hvis Bjarne og Rikke skal indtræde som aktionærer i Glas & Bord A/S, kan der tegnes B-aktier i 

selskabet, som de via deres Holding selskaber vil overtage. Det vil være en god ide at give dem 

hver minimum 10 % af aktierne, så Glas & Bord A/S kan betegnes som et datterselskabsaktier.  

 

Den kurs som de vil købe B-aktierne til, vil være til kurs 100. Den kan ikke være lavere, men 

kan godt være højere. Dog vil det være bedst og bruge kurs 100. Årsagen til de ikke kan være 

lavere, er Pouls ret til forlods udbytteret. Der skal laves en værdiansættelse, for at finde frem til 

hvor meget han skal have i forlods udbytteret.  

 

Når alt forlods udbytteret vil A- og B-aktierne ophøre. Det vil betyde at begge nu har ret til 

udbytte fra Glas & Bord A/S. Det er derfor, at de skal have minimum 10 % hver, for så vil 

udbyttet være skattefrit.  

 

Nu da A- og B-aktierne er ophørt, er der forskellige muligheder. Rikke og Bjarne kan vælge at 

købe de sidste aktier, så Poul er kommer helt ud af selskabet. Så Poul Holding selskab, sælger 

sine aktier til Rikke og Bjarnes Holding selskaber, så de nu hver vil eje 50 %.  

 

Selvfølgelig skal de kunne finansiere overtagelsen af de sidste aktier. Det kan ske ved vederlag, 

eller det kan være muligt at lave et gældbrev på det sidste. Poul behøver nemlig ikke et vederlag, 

da han har fået udbytte i en del år, så der skulle gerne være nogle penge, og han skal jo ikke 

betale afståelse beskatning af sine aktier, da det er skattefrit at sælge datteraktier i et Holding 

selskab. 

 

                                                 
41 SKM2010.2.SR, samt juridisk vejledning 2012-2;C.B.2.1.4.8 
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Vi skal lave en beregning på forlods udbytte, der værdiansætter vi efter TSS- cirkulære 2000-9, 

da overdragelsen sker mellem selskaber. Hvis vi kigger på bilag 10.6, så kan vi se 

værdiansættelsen efter cirkulære 2000-9. som opgør værdi i Glas & Bord A/S til kr. 19.675.476. 

Der skal nu tages stilling til, hvor stor en andel de vil købe. De vil gerne have 33 % hver, så de 

kommer til at have 66 % til sammen. De køber hver B-aktier for kr. 500.000 så værdien er nu kr. 

20.675.476. Dvs. hver deres andel vil være på kr. 6.891.825. Poul udbytteret kan regnes sådan 

her. Deres andel gør kr. 6.891.825, så skal deres kapital andel trækkes fra, så der er kr. 

6.391.825. Det skal så ganges med 3, da der er 3 lige store andele. Så vi kommer frem til, at Poul 

har en udbytteret på kr. 19.175.476.  

 

Alt dette bygger på, at Poul skal have noget forlods udbytteret til Pouls Holding selskab, henover 

en årrække. Dette skal komme fra udbytte via Glas & Bord A/S fremtidige overskud, så derfor 

kræves det, at der er overskud, som kan betale udbyttet. Der vil som altid være en risiko for, at 

de ikke kan skabe det overskud, så vi laver et risikotillæg. Vi har valgt forrente med 5 %. Vi 

anser det som muligt at udbetale kr. 3.500.000, hvis man kigger på de sidste 3 årsrapporter, samt 

forventningerne selskabet har. Vi kan se, at de først vil være udlignet i 202142. 

 

Næste punkt vil være tilbagesalg af aktier. Når selskabet er færdig med at betale alt forlodes 

udbytte til Pouls Holding selskab, vil de stå med en helt ny ting, hvad skal de gøre nu. Pouls 

Holding selskab vil som sagt havde fået alt sit udbytte i 2021, der vil Poul være 66 år, der vil han 

nok meget gerne bare kunne sætte sig tilbage og nyde sin pension. Men hvad kan de gøre, for 

Rikke og Bjarne skal jo gerne opnå 50 % ejerskab hver. Det kan ske på 2 måder. 

 

1. De opkøber de resterende 33 %, som Pouls Holding ejer.  

2. Pouls Holding sælger sine 33 % aktiebeholdning tilbage til Glas & Bord A/S. Altså 

tilbagesalg til udstedende selskab. 

 

Hvis vi først kigger på mulighed 1, så vil det være muligt at købe resten, men det kræver at 

Bjarne og Rikke kan ligge den købssum, som aktierne nu opgøres til, eller de får lavet et 

gældsbrev imellem Deres Holding selskaber og Pouls Holding. Dette er ikke den smarteste 
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løsning, da de mener de ikke vil kunne betale pengene, så der er en anden mulighed, og det er at 

benytte reglen om tilbagesalg af aktierne til udstedende selskab. Det vil sige at Poul Holding 

sælger sine aktier i Glas & Bord A/S tilbage til Glas & Bord A/S 

 

Der er nogle love og betingelser, der skal være opfyldt, før man kan bruge tilbage salg af aktier. 

Den første ting der skal være opfyldt er at der skal som minimum være 2 aktionær, det er lige 

meget om det er gennem et Holding selskab eller personligt. For der kan laves en 

kapitalnedsættelse, så skal det vedtages på generalforsamlingen jf. SL § 186 med et flertal. Man 

skal også ved en kapitalnedsættelse indberette til Erhvervsstyrelsens IT-System jf. SL § 192, så 

selskabets kreditorer har mulighed for at anmelde deres krav mod selskabet.  

 

Når der bliver lavet kapitalnedsættelse, må kapitalen ikke komme under minimumsgrænsen for 

den nominelle kapital, som udgør i A/S selskaber kr. 500.000. 

 

Hvis man laver tilbagesalg af aktierne til det udstedende selskab til en aktionær, som ejer delen 

personligt, vil der forekomme beskatning. Beskatningen vil ske iflg. reglen om udbytte LL § 16A 

& 16B. Det vil ikke være muligt og trække anskaffelsessummen fra, som man normalt kan, man 

vil altså blive beskattet fuldt ud af hele beløbet.  

 

Hvis nu det er et Holding selskab som tilbagesælger sine aktier, så vil det være muligt at udskyde 

beskatningen, hvis Holding ejer mere end 10 % af aktierne, for så er der tale om skattefrihed i 

udbytte med henblik på reglerne om datterselskabsaktier43.  

 

Man skal igen huske, sker tilbagesalget af aktier til udstedende selskab via et Holding selskab, så 

skal det ikke ske inden får de første 3 år af omstruktureringen uden tilladelse, for så kan det 

medføre at omstruktureringen omgøres.  

 

Hvis vi kigger på, hvad alt dette kan have af betydning, så vil det betyde, at Poul ikke er helt væk 

fra selskabet, da han stadig ejer en del. De kan dog vælge at fjerne ham fra bestyrelsen, men i 

starten vil det nok være en god ide og holde ham i bestyrelsen, da han kan komme med erfaring, 

                                                 
43 ABL § 4A 
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og så kan overgangen glide mere smertefrit. Alle parter er jo interesseret i at forløbet bliver 

smertefrit, og at selskabet tjener penge. Poul skal jo gerne have sit forlods udbytte. Rikke og 

Bjarne vil jo gerne kunne tjene penge på langt sigt. A/B modelen betyder jo, at han ikke får et 

stort vederlag eller betaling ved et gældsbrev. Han får nemlig udbytte, da han ejer over 10 % er 

udbyttet er skattefrit til Poul Holding ApS. Så skal han dog betale udbytte skat, hvis han skal 

have det ud til sig selv.  

 

Vi kigger nu på hvad Rikke og Bjarne skal komme med af finansiering ved at benytte A/B 

modelen. De skal hver finansiere kr. 80.000 til hver deres Holding selskaber. Så skal de også 

kunne finansier kapital forhøjelsen i Glas & Bord A/S. Det vil være kr. 500.000, som de hver 

skal ligge. Dermed skal de hver komme med kr. 580.000, som er noget mindre end alle de andre 

modeller, som er blevet gennemgået. 

 

En anden ting, som man skal huske på, er at når man bruger A/B modellen, så er der en 

skattemæssig fordel. Hvis Bjarne og Rikke skulle have alle pengene selv til finansieringen af 

købet, så ville de være blevet beskattet gennem personlig indkomst, hvilket er noget højere end 

selskabsskat. For hvis man bruger A/B modellen, så ”betaler” Rikke og Bjarne gennem fremtidig 

indtjening i Glas & Bord A/S. Der vil overskuddet i 2015 blive beskattet med 23,5 %44. Så noget 

lavere end personskatten. Ved denne model er der også ulemper, og den største er, at Rikke og 

Bjarne ikke kan få udbytte, før forlodes udbytte er betalt, og det vil ifølge vores beregning først 

ske i 2021.45 De vil dog stadig kunne få løn igennem Glas og Bord A/S.  

 

  

                                                 
44 Kilde, Revisormanualen 2015 
45 Bilag 10.8 
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6.4.2 Selskabsstruktur  

 

Selskabet struktur vil ved AB modellen tage denne form før og efter: 

 

 

6.5 Sammenligne de forskellige generationsmodeller.  

 

Vi vil nu sammenligne de forskellige generationsmodeller, for at finde ud af hvilken model, som 

vil passe bedst for vores case. Generationsskiftemodellerne er meget forskellige, og der er 

fordele og ulemper ved dem alle. Man skal også huske, at den ene model er bedst for den ene 

part, mens en anden model kan være bedre for den anden part. Så man bliver tit nød til at lave 

nogle kompromiser, så begge parter kan være tilfredse. 

 

I ovenstående er der gennemgået tre mulige generationsskiftemodeller. Den skattepligtige, den 

skattefrie og A/B-aktiemodellen. Vi vil her sætte op med fordele og ulemper i hver model, og 

hvilke forskellige punkter de hver har, så vi kan finde frem til hvilken model der er mest 

fordelsagtig for begge parter. Som også bygger videre på, hvad de havde gjort sig af overvejelse 

i planlægningsfasen. Hvad har de af finansieringsmuligheder, hvornår skal generationsskiftet 

være gennemført, samt beskatning af generationsskiftet.  

 

  

Før  Efter 

   
Figur 9: egen produktion Figur 10: egen produktion 
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6.5.1 Skattepligtigt 

 

Poul 

Fordele: Den er forholdsvis nem at benytte, da det ikke kræver den store planlægning for at 

kunne gøre dette. Selskabet bliver gjort op til en værdi ved benyttelse af cirkulæret-1982.  

 

Ulempe: Der vil forekomme beskatningen ved salget.   

 

Finansieringen vil være, at han giver en gave til sine børn, på hver kr. 75.000. Han skal dog ikke 

have penge op af lommen, de vil bare skulle betale ham mindre. 

 

Beskatning vil blive kr. 4.963.569. 

 

Fordele for Bjarne og Rikke er at de ikke overtager nogle skattebyrder, og de kan få nedbragt 

noget af det beløb de skal betale grundet gave afgiften.  

 

Ulempen er at de skal betale kr. 8.028.543, det kan være et lån fra banken eller der kan laves 

gæld brev til Poul, hvor de så afdrager. Angående beskatning vil Bjarne og Rikke skulle betale 

2.145 i beskatning af gaven. 

 

6.5.2 Skattepligtig, er salg via Holding 

 

Fordele for Poul er klart at han ikke bliver beskattet af avancen, før han tager det ud som udbytte 

i sit Holding. Ulempe for Poul er, at der kræves at der bliver lavet en aktieombytning, så der kan 

komme et Holding selskab ind.  

 

Finansieringen vil være, at Poul skal betale kr. 80.000 til at starte hans Holding selskab. 

Beskatning vil til gengæld være kr. 0 

 

Fordelen for Bjarne og Rikke er, at de ikke overtager nogen skattebyrde.  
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Ulemperne for dem er, at handelsværdien bliver regnet ud fra TSS 2000-9, det giver en højere 

handels værdi. Da det er TSS 2000-9 som bliver brugt, kan de heller ikke modtage en gave.  

 

Finansieringen for dem hver er kr. 9.837.738, som de skal låne fra banken eller lave gældsbrev 

til Poul.  

 

Når alt dette er lagt sammen, så vil dette ikke være en optimal løsning for Poul, Bjarne eller 

Rikke. Bjarne vil ikke have mulighed for at betale skatten, hvis han ikke får et stort kontant 

beløb af Bjarne og Rikke eller et lån af en bank. Bjarne og Rikke vil heller synes om dette, da de 

skal skaffe en del penge, og de ikke har nogle stor opsparing, så de skal låne mange penge i 

banken eller lave et gældsbrev. 

 

6.5.3 Skattefri overdragelse 

 

Ligesom før kommer dette tilbage til planlægningsdelen. For vi vil starte med en 

aktieombytning, hvor vi indsætter et Holding selskab. Så Poul ejer Glas og Bord A/S via et 

Holding. Derefter vil Poul overdrage aktierne med succession til Bjarne og Rikke.  

 

 

Poul 

Fordele: Bjarne og Rikke succedere i Poul sted, så beskatningen udskydes. For Poul vil der ikke 

komme beskatning. 

Ulemper: Der er mange regler, som man skal følge, for at dette kan lade sig gøre. Så noget mere 

besværgelig end, at sælge skattepligtigt.   

 

Finansieringen vil være gaven, som han betaler til sine børn, så kr. 150.000, men det vil bare 

blive trukket fra i vederlaget fra Bjarne og Rikke.  

 

Bjarne og Rikke 

Fordele: Der laves en passivpost, som trækkes fra vedlaget til Poul, hvilke vil betyde, de skal 

betale mindre. Og de kan i fremtiden overdrage aktierne med succession. 
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Ulemper: Anskaffelsessummen vil være den samme som den tidligere, så skulle en af dem eller 

begge ville sælge, så vil de få en meget stor avance, som kan komme til beskatning.  

 

Finansiering: De vil hver skulle betale kr. 6.315.064.  

 

Dette er noget lavere end, hvis det var et skattepligtig generationsskifte. 

Denne mulighed vil heller ikke være optimal, for nogle af parterne. Poul vil gerne have nogle 

penge, da han ikke har den store pensionsopsparing, men Bjarne og Rikke har ikke særlig mange 

penge. Så de skal låne nogle penge, for at Poul kan få nogle, og resten vil der så laves et 

gældsbrev på. 

 

6.5.4 AB-aktiemodellen 

 

Den sidste mulighed er A/B-aktiemodellen. Ved denne model, overtager Bjarne og Rikke hver 

33 % af aktierne. Som vist tidligere vil dette ske via Holding selskaber.  

 

Poul 

Fordele: Der vil ikke forekomme nogle beskatning ved overdragelsen af aktierne. Udbytte vil 

være skattefrit. 

 

Ulemper: Det vil tage 7 år46, før Poul har modtaget alt forlods udbytteret. Han kan ikke være 

sikker på at modtage alt. Det kommer an på Glas & Bord A/S indtjening.  

 

Der vil ikke forekomme noget beskatning eller finansiering behov fra Poul. 

 

Bjarne og Rikke 

Fordele: De skal kun komme med kr. 580.000 hver. Når Poul har fået sit forlods udbytteret, så 

kan de modtage skattefrit udbytte.  

 

                                                 
46 Bilag 10.8 
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Ulemper: De får ikke hele ejerandelen over Glas & Bord. De vil tilsammen kun have 66 %, så på 

et senere tidspunkt skal de købe de sidste aktier. Det kan ske med det udbytte de får 

efterfølgende. 

 

Så når alt dette bliver gjort op, så vil A/B-aktiemodellen være den bedste for alle parter. Ikke det 

store finansieringsbehov, og der forekommer ikke nogle beskatning. Poul vil godt nok ikke få 

penge med det samme, men vil få dem løbende.  

 

 

7.0 Finansiering 
 

I ovenstående gennemgang af de forskellige generationsskiftemodeller, gives et klart billede af, 

at både Bjarne og Rikke skal ud og låne den nødvendige kapital. Ved at vælge løsningsforslaget 

med AB modellen, vil de hver skulle betale 580.000 kr. Da ingen af dem har nogen større 

opsparing vil de havde et behov for at få disse to beløb finansieret 500.000 kr. 

 

I det danske samfund af der flere muligheder, når det kommer til fremskaffelse af kapital. Nogen 

af mulighederne involvere også Poul og Glas & Bord A/S, da der er muligheder for kapital fra 

dem til Rikke og Bjarne. Vi vil i det følgende gennemgå følgende muligheder:  

 

- Låneoptagelse  

- Gave 

- Gældsbrev  

- Virksomhedslån 

 

7.1 Låneoptagelse 

 

Låneoptagelse hos enten en bank eller et realkreditinstitut, kan være en mulighed for Bjarne og 

Rikke. Lånet vil dog medføre at Bjarne og Rikke skal kunne stille sikkerhed og/eller pant for at 

få lånet. Sikkerhed kan være i form af personlig ejede aktiver, som hus, bil mv.  
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Da ingen af de to har nogen mulighed for at belåne hus eller andre personlige ejede aktiver, vil 

løsningen skulle være et banklån. Som vil havde en væsentlig højere rente, end realkreditlåne 

muligheden. Hvis det overhovedet bliver muligt for dem at optage et sådan lån. Renten vil være 

på omkring 13,5%47 og rente udgifterne vil de begge kunne få fradrag for deres personlige 

indkomst.  

 

Hvis der lånes 500.000 kr. til 13,5% i rente, vil det give en rente udgift årligt på 67.500 kr. hertil 

skal der tillægges afdrag. Lånet vil typisk skulle tilbage betales over 3 til 10 år, med mulighed 

for individuel tilbagebetalings periode48. Hvis perioden er 10 år, bliver den årlige udgift for både 

Rikke og Bjarne 117.500 kr.  

 

7.2 Gave  

 

Der foreligger også en mulighed for at Poul giver begge børn en gave i form af de to beløb, som 

de står og skal bruge. Da børn er omfattet af den kreds det jf. BAL § 22 er tilladt at give gaver til, 

vil Poul grundet, at han er gift, kunne give hvert barn 119.600 kr. skattefrit49, alt ud over dette 

beløb vil der skulle betales gaveafgift på 15% af jf. BAL § 24 stk. 3. Poul har ikke pengene 

stående, men har mulighed for at tage et lån i sin friværdi i deres fællesbolig. Dette vil grundet 

den nuværende lave rente, ikke være en dyr løsning for Poul.  

 

Ved en gave til hver af børnene på 500.000 kr. vil Poul og hans kone udover selve gaven skulle 

betale: 

 

 Beløb til børn:  500.000 kr. 

 Afgiftsfrit beløb:  119.600 kr.  

 Beløb der betales gaveafgift (15%)   57.060 kr. 

 

                                                 
47 http://www.nordea.dk/Privat/L%C3%A5n/L%C3%A5n+og+kreditter/Privatl%C3%A5n/35092.html?WT.svl=mega-

menu_lan_product_privatlan 
48 http://www.nordea.dk/Privat/L%C3%A5n/L%C3%A5n+og+kreditter/Privatl%C3%A5n/35092.html?WT.svl=mega-

menu_lan_product_privatlan 
49 http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=1789721 
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Så Poul og hans kone vil i alt skulle betale 1.114.120 kr. plus løbende renter og afdrag på 

realkreditlånet. Dette medfører ingen udgift for Bjarne og Rikke, der efterfølgende vil kunne 

finansiere overdragelsen.   

 

7.3 Gældsbrev 

 

Muligheden med gældsbreve, minder meget om gave elementet her kan man dog ved hjælp af 

korrekt formulering af gældsbrevet sikre, at der ikke vil skulle betales gaveafgiften på de 15 %. 

Herved vil Poul og hans kone på samme måde, som med gaven kunne give de 500.000 kr. som et 

lån (gældsbrev). Gældsbrevet skal være et anfordringsgældsbrev, altså uden løbetid og 

afdragsprofil. Et sådan gældsbrev vil så kunne indfries med dags varsel og rente kan frit kunne 

sættes.  

 

Dette gøres ved at Poul og hans kone opretter et gældsbrev imellem dem og hvert barn, her er der 

nogle vigtige forhold: 

 

- Gælden størrelse (500.000 kr.) 

- At der ikke betales afdrag, men at Poul og hans kone hvert år kan vælge at give 

en gave der svare til de 119.600 kr. som man så er børnenes delvis 

tilbagebetaling  

- Renten, som sættes til 0% 

 

Herved vil udgiften for Bjarne og Rikke være nul kroner og 1 mio. kr. for Poul og hans kone. 

Dette kræver selvfølgelig, at de ligesom med gaven, vil kunne være i stand til at undvære 

pengene. Hvis Poul og hans kone skulle afgå ved døden vil gælden (rest) skulle indfries og indgå 

i deres bo. Her vil Bjarne og Rikke kunne indfri gælden og betale gaveafgift på de 15%, for den 

del af restgælden der overstiger de 119.600 kr.  

 

Da beløbet ikke er så stort, vil sandsynligheden for at Poul og hans kone dør, inden gælden er 

nedskrevet være meget lille, derfor vil dette være en løsning som sikre, at hverken Bjarne eller 

Rikke har nogen udgift. Som samtidige sikrer Poul og hans kone, hvis de på et tidspunkt skulle 
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mangle penge, da de derved vil kunne kræve penge fra Bjarne og Rikke i det omfang 

gældsbrevet ikke er helt nedskrevet.   

 

7.4 Virksomhedslån 

 

En anden mulighed for Poul og børnene er, at benytte sig af virksomhedslån eller 

selvfinansiering. Hvilket vil sige at selskabet Glas & Bord A/S udnytter deres frie midler til at 

låne Bjarne og Rikke de nødvendige likvider de skal bruge til erhvervelse af kapitalandele eller 

yder sikkerhedsstillelse. I Selskabsloven omhandler §206-214 disse muligheder, og der er en del 

krav som både Poul, Rikke og Bjarne skal opfylde for at muligøre muligheden for at anvende 

denne form for finansiering. Der er jf. §206-209 en del krav der skal opfyldes: 

- Ledelsen i selskabet skal sikre at der foretages kreditvurdering af dem de skal 

ude lån til, jf. SL § 206 stk. 3 

- Generalforsamlings godkendelse før lånet ydes, herunder at der er foreligger en 

skriftlig redegørelse for jf. SL § 20750: 

o Baggrunden for forslaget om økonomisk bistand, 

o Selskabets interesse i at gennemføre en sådan disposition, 

o De betingelser, der er knyttet til gennemførelse, 

o En vurdering af de konsekvenser, som dispositionen måtte medføre for 

selskabets likviditet og solvens, samt 

o Den pris, som tredjemand skal betale for kapitalandelene. 

- Jf. SL § 208 må det beløb der lånes ud ikke overstige de frie midler i selskabet 

- Sidst skal begge lån til Bjarne og Rikke værdi på markedsvilkår jf. SL § 209 

 

Så hvis Poul i samarbejde med Bjarne og Rikke kan få ovenstående betingelser opfyldt, vil de 

havde mulighed for at låne pengene til overdragelsen igennem selskabet. Dog ydes lånet på 

markedsvilkår, hvilket kræver at der både betales renter og afdrag løbende af Bjarne og Rikke til 

selskabet. Her vil det ikke være en mulighed at give gaver via Poul og hans kone. Så derfor er 

det hele lånets beløb der skal tilbage betales med renter. Der er en masse vilkår for både Poul, 

                                                 
50 Direkte fra loven: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=135933#Kap17 
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Bjarne, Rikke og selskabet skal være opmærksomme på i forbindelse med selvfinansiering. Men 

muligheden foreligger da der er en del frie midler i Glas & Bord A/S.  

 

7.5 Del konklusion 

 

Efter en gennemgang af de forskellige muligheder for finansiering for Bjarne og Rikke, vil den 

økonomiske bedste for dem være gældsbrevet, da det kun giver dem en udgift på det som Poul 

og hans kone evt. vil modtage i afdrag. Dog stiller denne mulighed også krav til, at Poul og hans 

kone kan undvære en million eller optage den som friværdi i deres hus og udnytte den kunstige 

rente situation der er på markedet i øjeblikket. De øvrige muligheder der er gennemgået, åbner 

også op for, at Bjarne og Rikke ikke skal være bekymret for at fremskaffer den nødvendige 

kapital til at kunne overtage selskabet løbende.  
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8.0 Konklusion 
 

Det familieejede selskab Glas & Bord A/S ejer Poul Poulsen, står i den kommende tid over for et 

generationsskifte. Da Poul Poulsen så småt er begyndt at gå med tanken om at lade næste 

generation tage over i selskabet, samt overveje hvilke andre muligheder han har i den 

forbindelse. Poul ønsker at selskabet, hvis muligt skal forblive i familien. Selskabet har de 

seneste år leveret positive regnskabstal, og selskabet har opbygget en god soliditet og kapital. 

 

Generationsskiftet har ubevist været planlagt i periferien ved ansættelse af begge børn, Bjarne og 

Rikke i selskabet. De 2 børn ønsker begge at overtage selskabet sammen og føre familiens 

selskab videre. Ved ansættelse af Bjarne og Rikke blev grundstenene til et velplanlagt 

generationsskifte lagt, hvilket er nøglen til, at alle parter kommer ud på den anden side med det 

mest optimale resultat. Det skyldes at der ikke findes en metode til gennemførsel af 

generationsskifte, men flere mulige løsninger. Derfor vil man ved god planlægning sikre, at der 

både bliver taget højde for de bløde- og hårde værdier i selskabet. De bløde værdier vedrører 

blandt andet nuværende ejers ønsker til fremtiden i selskabet, nuværende medarbejdere og 

ledelse. Hvor de hårde værdier repræsentere lovgivning, skatter & afgifter, regnskabstal mv.  

 

Hverken Bjarne eller Rikke forventer ikke at have de likvide midler det kræver at kunne 

finansierer overdragelsen af Glas & Bord A/S. Samtidige med dette har Poul ikke en 

pensionsopsparing der er stor nok, til at kunne leve af resten af sine dage. Derfor er han 

interesseret i, ikke at skulle betale store beløb til SKAT ved overdragelsen af selskabet. Poul 

regner med stadig at være aktiv i virksomheden i en del år frem, så der sker en løbende 

overdragelse af selskabet, hvilket både Rikke og Bjarne syntes er en god ide. Da både Bjarne og 

Rikke ved deres længere tid ansættelse i selskabet kender godt til både produkter, medarbejdere 

og økonomi, har Poul sikret sig at de ved hvad de går indtil ved overdragelsen. Herved har 

familien fået afstemt og planlagt rammen omkring generationsskiftet, så de sikrer en gnidningsfri 

overdragelse. 

 

Før selve overdragelsen finder sted, vil det være relevant at se om dele af selskabet skal 

omstruktureres inden. Der er flere muligheder for omstrukturering af selskaber, blandt andet 
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aktieombytning, spaltning og tilførsel af aktiver. Anvendelse af de forskellige modeller kræver 

en væsentlig indsigt i, hvordan resultatet efterfølgende vil kunne anvendes, samt hvad man 

begrænser sig fra, ved valget de forskellige modeller. For Glas & Bord A/S har vi valgt, at Poul 

bør anvende skattefri aktieombytning, vi vurdere dette for at være den mest relevante model for 

Poul at anvende. Til grund for vurderingen ligger Poul og børnenes forudsætninger og krav til 

generationsskiftet.  

 

Ved aktieombytning etablerer Poul et Holding selskab der overtager aktierne i Glas & Bord A/S. 

Herved kan han sikre skattefri aktie afståelse til Bjarne og Rikkes holdingselskaber. Denne 

konstruktion sikrer også en videre optimering i forhold til selve gennemførslen af 

generationsskiftet.  

 

Når selskabet skal overdrages skal det havde en værdi, denne værdi står det ikke Poul frit for at 

fastsætte. Ved handel imellem interessesent forbudne parter har SKAT udsted en række 

vejledninger og cirkulærerne til værdiansættelse af selskaber. Disse omfatter TTS-Cirkulærer 

2000-5, TTS-Cirkulærer 2000-9, TTS-Cirkulærer 2000-10 og TSS-cirkulære nr. 185 af 17. 

november 1982. Cirkulærerne der hedder 2000-xx anvendes hvor der er tale om handler i mellem 

ikke interessent forbudne parter og cirkulæret fra 1982 anvendes ved dødsboer og ved 

gaveafgiftsberegninger, altså i mellem interessent forbudne parter.  

 

Ud fra valget omkring etablering af holdingselskaberne og aktieombytningen, vil 

værdiansættelsen af Glas & Bord A/S ske ud fra 2000-xx cirkulærerne. Dette medfører en 

handelsværdi af Glas & Bord A/S på kr. 19.675.476, denne værdi skal anvendes når den endelige 

generationsskiftemodel vælges og beskatningsgrundlaget beregnes. Denne værdi er væsentlig 

højere end Poul og Glas & Bord A/S ville opnå ved anvendelse af cirkulæret fra 1982, her vil 

værdien af selskabet være kr. 16.207.086. Så var der i stedet valgt en løsningsform, hvor det er 

en handel i mellem interessent forbudne parter, ville dette være værdien der skulle anvendes ved 

den efterfølgende behandling af generationsskiftet.  

 

Under gennemgangen af generationsskifte modeller blev fire forskellige modeller afdækket, der 

alle kan anvendes ved generationsskifte.  De fire modeller giver alle forskellige resultater, der 

hver især har fordele og ulemper, herunder forskellige beløb til beskatning og krav til 



Generationsskifte                                                                                                                         Afgangsprojekt HD(R) 

74 

finansiering for både overdrager og erhverver. To af modellerne, den skattepligtig via. Holding 

og den skattefri, er i Glas & Bord A/S ikke relevant, da den resultere i et finansieringsbehov for 

både Bjarne og Rikke på næste 10 mio. kr. hver i den skattepligtige, og 6,4 mio. kr. hver i den 

skattefrie. Fordelen ved anvendelse af en af disse er at Poul ikke vil skulle betale noget i skat ved 

overdragelsen.  

 

Den skattepligtige model uden anvendelse af holdingselskab vil i mange tilfælde ikke være 

anvendelig, da denne giver et væsentligt beløb til beskatning. I Glas & Bord A/S vil beløbet der 

udløses til beskatning være kr. 4.953.569, som Poul vil skulle betale. Bjarne og Rikke vil skulle 

betale kr. 8.028.543, hvilket de grundet deres situation, ville skulle låne igennem en af 

finansierings mulighederne eller en kombination af disse. Ved anvendelse af den skattepligtige 

model, vil værdien af selskabet blive fastsat efter cirkulæret af 1982. 

 

Ved anvendelse af AB modellen, vil selskabet over en periode blive overdraget til Bjarne og 

Rikke. Den kræver at der foretages aktieombytning og etablere holdingselskaber, herefter vil 

Bjarne og Rikke’s selskaber overtid, efter udbetaling af løbende udbytte til Pouls selskab, havde 

overtaget ejerskabet. Ved AB modellen kommer der ikke noget beløb til beskatning, og 

finansieringsbehovet for Bjarne og Rikke er for hver 580.000 kr. og de vil nemt kunne foretages 

efter en af de 4 løsningsmetoder under finansiering. Fordelen for Poul er, at han ikke får en 

kæmpe sum penge på en og samme gang, men i stedet løbende vil få udbytte, og kan fra sit eget 

holdingselskab udbetale hvad han skal bruge til sin og hans kones tredje alder.   

 

Ud fra ovenstående modeller, metoder og valg vil generationsskiftet i Glas & Bord A/S kunne 

gennemføres, så alle parter kommer ud med et tilfredsstillende resultat. Ovenstående kræver 

planlægning i god tid og vil medføre den laveste beskatning for både Poul og børnene, samt den 

laveste personlige finansiering for Bjarne og Rikke.   
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10.0 Bilag 
10.1 Resultatopgørelse Glas & Bord A/S 

 

 

  

2014 2013 2012

Nettoomsætning 24.727.908         23.521.089         18.884.081         
Vareforbrug -8.283.328         -7.916.765         -6.410.385         
Dækningsbidrag 16.444.580      15.604.324      12.473.696      

Salgsomkostninger -701.109            -1.139.969         -682.688            
Adm. Omkostninger -1.215.188         -1.457.193         -979.549            
Lokaleomkostninger -951.892            -956.980            -905.741            
Tab på debitorer -33.695              -160.026            -                     
Andre omkostninger i alt -2.901.884       -3.714.168       -2.567.978       

Bruttoresultat 13.542.696      11.890.156      9.905.718        

Personaleomkostninger -6.160.250         -6.229.183         -5.233.116         
Indtjeningsbidrag 7.382.446        5.660.973        4.672.602        

Afskrivninger -227.680            -312.493            -149.580            

Resultat før finansielle poster 7.154.766        5.348.480        4.523.022        

Finansielle indtægter 6.559                  25.716                4.570                  
Finansielle udgifter -13.551              -6.425                -57.134              

Resultat før Skat 7.147.774        5.367.771        4.470.458        

Skat af årets resultat -1.809.512         -1.374.602         -1.168.927         

Årets resultat 5.338.262        3.993.169        3.301.531        

Resultatopgørelse



Generationsskifte                                                                                                                         Afgangsprojekt HD(R) 

78 

10.2 Aktiver Glas & Bord A/S 

 

 

2014 2013 2012

Materielle anlægsaktiver
Driftsmateriel og inventar 1.162.807           847.585              1.027.828           

Materielle anlægsaktiver i alt 1.162.807        847.585            1.027.828        

Finansielle anlægsaktiver 
Deposita 176.799              170.931              795                     

Finansielle anlægsaktiver i alt 176.799            170.931            795                    

Anlægsaktiver i alt 1.339.606        1.018.516        1.028.623        

Varebeholdninger
Handelsvarer 2.950.959           2.556.712           1.875.861           

Varebeholdninger i alt 2.950.959        2.556.712        1.875.861        

Tilgodehavender
Tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser 2.450.233           1.429.359           1.784.585           
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder -                     15.448                -                     
Andre tilgodehavender 93.594                300.223              -                     

Tilgodehavender i alt 2.543.827        1.745.030        1.784.585        

Likvide beholdninger 3.845.400           5.341.874           4.497.422           

Omsætningsaktiver i alt 9.340.186        9.643.616        8.157.868        

Aktiver i alt 10.679.792      10.662.132      9.186.491        

Aktiver
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10.3 Passiver Glas & Bord A/S 

 

 

 

10.4 Skattemæssige oplysninger 

 

2014 2013 2012

Egenkapital
Aktiekapital 500.000              500.000              500.000              
Overført resultat 4.821.873           4.383.611           2.890.442           
Forslag til udbytter for regnskabsåret 1.900.000           2.500.000           2.000.000           

Egenkapital i alt 7.221.873        7.383.611        5.390.442        

Hensatte forpligtelser 
Udskud skat 36.454                24.556                45.206                

Hensatte forpligtelser i alt 36.454              24.556              45.206              

Kortfristede gældsforpligtelser
Leverandører af vare og tjenesteydelser 1.731.120        1.547.787           993.187              
Gæld til tilknyttede virksomheder 26.534                -                     563.839              
Selskabsskat 498.419              594.953              1.137.552           
Anden gæld 1.165.392           1.111.225           1.056.265           

Kortfristede gældsforpligtelser i alt 3.421.465        3.253.965        3.750.843        

Passiver i alt 10.679.792      10.662.132      9.186.491        

Passiver
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2014 2013 2012

Resultat før skat 7.147.774           5.367.771           4.470.458           

Permanente afvigelser
Restskattillæg -                     -                     4.085                  
Ej fradragsberettiget repæsentation 23.324                44.873                -                     

Resultat før tidsbestemte afvigelser 7.171.098           5.412.644           4.474.543           

Tidsbestemte afvigelser
Regnskabsmæssige afskrivninger 227.680              312.493              149.580              
Skattemæssige afskrivninger, driftsmidler -328.850            -249.763            -282.321            

Hensat til tab debitorer, primo -                     -                     -                     
Hensat til tab debitorer, ultimo 33.689                -                     -                     
Hensat til tab debitorer 33.689              -                     -                     

Skattepligtig indkomst 7.103.617        5.475.374        4.341.802        

Skattemæssige oplysninger
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10.5 Cirkulærer TSS 2000-10 beregninger 

 

 

  

2014 2013 2012

Regnskabsmæssigt resultat før skat 7.147.774        5.367.771        4.470.458        
Finansielle indtægter -6.559                -25.716              -4.570                
Finansielle udgifter 13.551               6.425                 57.134               
Ekstraordninære poster -                     -                     -                     
Afskrivninger på købt goodwill -                     -                     
Ikke udgiftsført løn -                     -                     -                     

Reguleret resultat 7.154.766        5.348.480        4.523.022        

Vægtning 3                        2                        1                        

Resultat efter vægtning 21.464.298        10.696.960        4.523.022          

Sum af vægtning 36.684.280        

Gennemsnitlig vægtet resultat 6.114.047          

Udviklingstendens 1.315.872          

Restultat efter udviklingstendens 7.429.919        

Driftsherreløn -                     

Forretning af aktiver (5% af kr. 6.834.392 kr.) 341.720             

Rest til forretning af goodwill 7.088.199        

Kapitaliseringsfaktor, baseret på 7 år 2,7                     

Beregnet goodwill 19.138.137      

Beregning af goodwill i Glas & Bord A/S
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10.6 Cirkulærer TSS 2000-9 beregninger 

 

 

 

10.7 Cirkulærer 1982 beregninger 

 

 

 

  

Egenkapital 31-12-2014 7.221.873           
Afsat til udbytte -1.900.000            
Reguleret Egenkapital 5.321.873           

Goodwill Jf. beregning TSS 2000-10 19.138.137        
25 % skat heraf -4.784.534            
Goodwill eft. Skat 14.353.603        

Samlet værdi af selskabet 19.675.476        

Værdi ansættelse af aktiver

Indtjeningsevne 11,5
Modificerede regel 5,75
Udbytte 92
Indre værdi 80

Hovedaktionselskab Ja
Ejendomsselskab Nej
Selskab under likvidation Nej
Holdingselskab, ejer andre selskaber Nej
Likvide selskaber Nej

Kapitaliseringsfaktorer 2014 og forudsætninger

2014 2013 2012

Selskabskapital 500.000             500.000             500.000             

Skattepligtig indkomst 7.103.617          5.475.374          4.341.802          
Skat af skattepligtig indkomst 1.775.904          1.368.844          1.085.451          
Nettooverskud efter skat 5.327.713        4.106.531        3.256.352        

Indtjeningsevne (nettooverskud efter skat / selskabskapital) * 100 1.066                 821                    651                    

Gns. Indtjeningsevne 846                    

Kapitaliseringsfaktor 11,5                   

Indtjeningsevne 9.729                

1. Beregning af indtjeningsevne
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Skattemæssig egenkapital 7.072.711          
Selskabskapital 500.000             

Indreværdi (Egenkapital / Skattemæssig egenkapital) * 100 1.415                 

Kapitaliseringsfaktor 80%

Indreværdi reguleret 1.132                

Indtjeningseven 9.729                 
Indreværdi 1.132                 

Skattekurs ((indtjenningseven + indreværdi) / 2) 5.431                

Gns. Indtjeningsevne 846                    

10% af indtjeningsevnen 85                      
Kapitaliseringsfaktor 11,5                   
Kapitaliseret værdi 973                   

Resten af indtjeningsevnen 761                    
Kapitaliseringsfaktor 5,75                   
Kapitaliseret værdi 4.378                

Kapitaliseret indreværdi 5.351                 
Indreværdi 1.132                 
Skattekurs ((indtjenningseven + indreværdi) / 2) 3.241                

Indreværdi 1.132                 
Skattekurs eft. Hovedaktionærselskaber 5.431                 
Skattekurs eft. Den modificerede regel 3.241                 

Skattekurs 3.241                 
Selskabskapital 500.000             

Værdi 16.207.086      

Værdi

2. Beregning af aktiernes indre værdi

3. Beregning af skattekursen

4. Den modificerede regel
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10.8 Forlods udbytte 

 

 

 

10.9 Skattemæssige beregninger 

 

 

År Forlodes udbytte rente 5 % Inklusiv rente Udbytte i året rest

2015 19.175.476                   958.774         20.134.250             3.500.000              16.634.250 

2016 16.634.250                   831.712         17.465.962             3.500.000              13.965.962 

2017 13.965.962                   698.298         14.664.260             3.500.000              11.164.260 

2018 11.164.260                   558.213         11.722.473             3.500.000              8.222.473   

2019 8.222.473                     411.124         8.633.597               3.500.000              5.133.597   

2020 5.133.597                     256.680         5.390.277               3.500.000              1.890.277   

2021 1.890.277                     94.514           1.984.791               1.984.791              -              

Beregning 1

Værdi for cirkulær 1982 16.207.086       

Aktiekapital 500.000            

Avance 15.707.086       

Ejertidsnedslag 2.513.134         

Pension 2.590.700

Til beskatning 10.603.253       

Beregning 2

Værdi for cirkulær 1982 16.207.086       

Aktiekapital 500.000            

Avance 15.707.086       

Passivpost, 22 % af skattepligtig avance 3.455.559         

Gave 121.400            

3.576.959         

Modtaget 12.130.127       

Skattemæssige beregning


