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Indledning 
Erhvervsstyrelsen har i 2008 udgivet et tidskrift Ejerskifte – din virksomheds fremtid. 

Erhvervsstyrelsen fremlægger følgende tal vedrørende ejerskifter i familieejede virksomheder 

” .. forventes det, ca. 21.000 familieejede selskaber skal skifte direktør – og dermed sandsynligvis 

også ejer - i løbet af de næste 10 år”1 

Erhvervsstyrelsen har udgivet dette tidsskrift med henblik på det ene af de to perspektiver et 

generationsskifte kan ses ud fra, nemlig det samfundsøkonomiske.  

Ud fra et samfundsøkonomisk synspunkt vil det være interessant at undersøge hvorvidt de 

nuværende skattemæssige og retsmæssige regler giver anledning til succesfulde generationsskifter, 

og dermed en bibeholdelse af arbejdspladser. Ved et ikke-vellykket generationsskifte, eller fx en 

likvidation af et ejerledet selskab vil arbejdspladser gå tabt. 

Det andet perspektiv, som vores opgave vil tage udgangspunkt i, er de involverede parter i et 

generationsskifte. Vores projekt vil derfor blive operationaliseret for de enkelte parters 

vedkommende, og ikke fokusere på de samfundsøkonomiske perspektiver.  

De involverede parter vil i dette tilfælde defineres som den udtrædende part i form af ejeren af 

selskabet, samt en indtrædende part i selskabet. Indtrædende part kan være en datter eller søn, men 

det kan ligeledes være en nær medarbejder, eller en uafhængig 3. part. 

Forudsætningen for et succesfuldt generationsskifte kræver planlægning i god tid, ressourcer samt 

ledelsesmæssige kompetencer. I mindre virksomheder kan ovenstående være kompliceret, specielt i 

de ejerledede virksomheder. Dette skyldes bl.a. følelsesmæssige udfordringer. I mange tilfælde vil 

ejeren af et ejerledet selskab også være stifteren. Den udtrædende part vil i sådanne tilfælde have en 

stor tilknytning til selskabet. Der kan derved blive skabt et kløft mellem hvad den udtrædende part 

mener selskabet er værd, og hvad en udefrakommende part vil mene det er værd.  

Udover den benævnte affektionsværdi for en udtrædende part, skal der ligeledes gøres overvejelser 

omkring hvem generationsskiftet skal foretages til. Her kan de følelsesmæssige overvejelser 

ligeledes spille ind, da udtrædende part formentlig gerne vil se sit livsværk kørt videre i samme stil 

som det altid har været, eller hvorvidt en datter eller søn kan overtage og fører livsværket videre. 

                                                           
1 Erhvervs- & Byggestyrelsen: Ejerskifte – Din virksomheds fremtid. 2008. Side 39. 
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Sidst men ikke mindst skal der tages stilling til indtrædende parts mulighed for finansiering af 

overtagelsen af aktier eller anparter. 

Ligegyldigt hvordan et generationsskifte skal gennemføres vil de involverede parter støde ind i 

praktiske spørgsmål som følgende; 

• Hvornår kan generationsskiftet gennemføres? 

• Hvem er der mulighed for at gennemføre generationsskiftet til? 

• Hvordan finansierer den indtrædende part? 

• Hvilke økonomiske og skattemæssige konsekvenser har det for udtrædende part? 

• Hvordan gennemføres generationsskiftet? 

Ovenstående spørgsmål er blot nogle der skal besvares. Svarene ligger ikke i ét samlet regelsæt. Der 

skal derimod bruges flere regelsæt for at kunne gennemføre et generationsskifte. 

I praksis vil et generationsskifte derfor yderligere involvere rådgivere i form af fx revisorer og 

advokater. Dette skyldes at dårlig planlægning, manglende eller dårlig tolkning af selskabsretlige, 

arveretlige og skatteretlige regelsæt kan medfører en omfattende skattebetaling for såvel 

udtrædende som indtrædende part i generationsskiftet. Revisorer og advokater kan med erfaring og 

viden gøre det simplere for de involverede parter. Der er også her vores opgave tager udgangspunkt 

i, da vi i vores arbejde som revisor og controller kan støde på en konkret situation hvor der skal 

rådgives en af vore kunder. Med kompetent rådgivning vil generationsskiftets beslutninger 

formentlig forbedres markant. 
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Problemformulering 
Hovedformålet med opgaven er at give en fyldestgørende teoretisk gennemgang af de nuværende 

skatteretslige regler samt generationsskifte modeller. Herefter skal gennemgangen af reglerne 

bruges på en fiktiv case virksomhed. Vi har derfor opstillet følgende overordnede 

problemformulering: 

Hvordan gennemføres et generationsskifte til søn eller datter af et mindre selskab, så der udløses 

minimale skattebetalinger og likviditetsbehov for involverede parter? 

For at besvare ovenstående problemformulering, har vi konkretiseret det ned til mindre 

problemstillinger, som i bred grad skal besvare spørgsmålet samlet set. De enkelte problemstillinger 

der skal besvares, er følgende: 

• Hvordan værdiansættes aktierne i et generationsskifte? 

• Redegørelse for reglerne i aktieavancebeskatninglovens § 34 og § 36. 

• Hvordan overdrages Miljøvenlig ApS til mindst muligt likvidationsbehov samt skattebetaling 

for indtrædende og udtrædende part? 

Til brug af virksomhedscase har vi opstillet en fiktiv balance for et anpartsselskab som er inden for 

grænserne i regnskabsklasse B. Dette vil sige at selskabet ikke overgår 2 af følgende 3 grænser; 

1. Nettoomsætning ≤ 72 millioner. 

2. Balancesum ≤ 36 millioner 

3. Ansatte ≤ 50   
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Afgrænsning 
Som det fremgår af problemformuleringen, har hovedopgaven til formål at redegøre for 

skattemæssige samt økonomiske konsekvenser ved et generationsskifte for den indtrædende part, i 

vores projekt en datter eller søn. Ligeledes vil projektet redegøre for de skattemæssige 

konsekvenser og økonomiske konsekvenser for den udtrædende part i et generationsskifte. Projektet 

vil derfor ikke tage stilling til eventuelle strategiske overvejelser for selskabet. Ligeså vil den 

følelsesmæssige situation for den udtrædende part ikke blive redegjort for.  

Projektet vil omfatte en case virksomhed der skal overdrages til søn eller datter. Derfor vil der 

yderligere blive set bort fra regler vedrørende overdragelse af aktier til nære medarbejdere eller 

uafhængige parter. Som nævnt ovenfor vil projektet ikke fokusere på eventuelle følelsesmæssige 

situationer, hvorfor projektet vil være afgrænset til at dreje sig om én enkelt søn eller datter. Der vil 

derfor ikke blive taget højde for eventuelle søskende der skal godtgøres i samme øjemed. 

Yderligere vil vi afgrænse os til en virksomhed der i de seneste år har haft positiv fremgang i 

resultaterne og derved ikke tage hensyn til finanskrisen.   

Projektet vil ligeledes ikke omfatte redegørelse for mulighederne for tilførsel af aktiver, eller fusion. 

Dette gøres da der i mindre virksomhed generelt set ikke er specielt relevant. Det antages at 

selskabet har en optimal struktur. Projektet vil dog omfatte en redegørelse for A/B modellen, 

fordele ved denne samt eventuelle ulemper.  

Projektet vil yderligere blive afgrænset til ikke at behandle reglerne for næringsaktier, da dette 

sjældent er relevant i generationsskifter af mindre ejerledede selskaber. Ligeledes vil vi afgrænse os 

fra at beskrive reglerne om succession til en nær medarbejder jf. aktieavancebeskatningslovens § 35 

og § 35A, da dette ikke er relevant i forhold til den overordnede problemformulering.  

Projektet afgrænses i øvrigt fra at behandle personligt drevne virksomheder og 

overdragelsesmuligheder i forbindelse med et generationsskifte af sådanne. 

Projektet afgrænses ligeledes til at behandle generationsskifte, hvor alle involvererede parter er 

fuldt skattepligtige til Danmark. 

Projektet vil behandle de af SKAT udgivne retningslinjer vedrørende værdiansættelse af 

aktier/anparter. Der vil derfor blive taget udgangspunkt i de af SKAT udarbejdede cirkulærer og 

værdiansættelsesmetoder. Primært vil følgende blive brugt; TSS cirkulære 2000-9, TSS cirkulære 
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2000-10 samt DCF modellen. Grundet ændringen af cirkulære 185 af 17. november 1982 d. 5 

februar 2015 vil vi ikke gennemgå dette cirkulære, da muligheden for at værdiansætte på baggrund 

af skattekursen er fjernet.  

Metodevalg 

Valg af tema 
Da vi gennem vores undervisning i Erhvervsbeskatning tilegnede os viden omkring 

generationsskifte, blev vi mere nysgerrige omkring emnet og det var derfor et oplagt valg da vi 

allerede vidste at vi ville skrive vores afsluttende projekt inden for området beskatning. En dybere 

viden vil derfor også kunne gavne os i fremtiden for såvel kunder som fremtidige arbejdsgivere.  

For at få viden om teorien, de gældende regler samt hvilke generationsskifte modeller der findes har 

vi indhentet den relevante information samt for den valgte problemstilling. 

Da vi ved at mange familieejede virksomheder inden for de næste ti år2 står over for et 

generationsskifte, er det derfor meget vigtigt at have en viden omkring denne proces, da udfaldet 

kan have den konsekvens at egenkapitalen bliver drænet mere end højest nødvendigt. Det har derfor 

på baggrund af dette vagt vores nysgerrighed over for hvilke muligheder der ligger i planlægningen 

af et generationsskifte. 

Derfor ligger vores problemstilling og problemformulering også op til hvordan en virksomhed i 

mellem størrelsen på bedst mulig måde kan foretage et generationsskifte uden, at hverken den 

fratrædende eller overtageren af virksomheden bliver dårligere stillet.  

Metode beskrivelse 
Vores afsluttende projekt bliver behandlet i såvel en teoretisk del og en analytisk del der tager 

udgangspunkt i en opdigtet virksomhed.  

Derved vil første del af det afsluttende projekt omhandle den teoretiske del, der vil belyse relevant 

teori, gældende lovgivning samt de modeller der er til rådighed i dag. Dette gøres for at give 

læseren mulighed for en dybere og større forståelse af de emner og begreber som vi senere hen vil 

bruge i den analytiske tilgang.  

                                                           
2 www.igenerationer.dk 

www.igenerationer.dk
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Den analytiske tilgang og den opdigtede case virksomhed giver netop den tilgang af muligheder for 

at kunne tilgå love og modeller gennem den teoretiske tilgang. Ydermere vil vi bruge eksempler til 

den analytiske del, der vil kunne give de konklusioner og svar på problemerne i 

problemformuleringen.  

Målgruppe 
Den overordnede målgruppe for denne opgave vil være virksomhedsejere, revisorer og advokater 

der skal rådgive om generationsskifte. For en virksomhedsejer vil det yderligere være interessant, 

da det vil være en fordel at have kenskab til et forestående generationsskifte, inden man modtager 

rådgivning fra enten revisor eller advokat.  

Kilder og kildekritik 
I opgaven tages der udgangspunkt i kilder fra SKAT, ved dette menes gældende lovgivning, 

cirkulærer, juridiske vejledninger, retspraksis og anden relevant litteratur. Ved kilder fra SKAT 

tages der yderligere også udgangspunkt i afgørelser og bindende svar fra SKAT. Der vil dog ikke 

tages udgangspunkt i kommende eller nuværende lovforslag ud over ændringen af praksis af 

cirkulære nr. 185 af 17. november 1982 ændret den 5. februar 2015 af skatteministeriet, hvor vi 

derved ikke vil beskrive muligheden der var gældende før 5. februar 2015.  
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Planlægning af generationsskifte 

Generationsskiftet skal være velplanlagt 
Ved opstart af en virksomhed vil selskabets ejer typisk ikke have den fjerneste ide om hvordan eller 

hvornår virksomheden en dag skal overdrages, men når selskabet har kørt i en årrække og samtidig 

er sund og velfungerende vil selskabets ejere formentlig være blevet ældre og derfor også vide at 

man i en nærmere fremtid skal på pension.  

For selskabets nuværende ejer vil den første tanke og fokus sandsynligvis først handle om hvem 

virksomheden, som jo formentlig er ejerens hjertebarn, skal overdrages til. Disse tanker vil 

formentlig være, hvem kan jeg overdrage til, hvem finder jeg ”værdig” til at overtage 

virksomheden, Skal det være en søn/datter, eller finder jeg en medarbejder mere værdig.  

Det er derfor ekstrem vigtigt, at foretage sig de nødvendige overvejelser inden processen for et 

generationsskifte går i gang. Det er derfor også nødvendigt at planlægge generationsskiftet så tidligt 

som muligt, en fingerregel hedder 4-5 år før gennemførelsen ønskes at træde i kraft. 

Selskabets nuværende ejer bliver også nød til at gøre sig de tanker om hvordan det ledelsesmæssige 

aspekt i generationsskiftet skal foregå. Med det menes, at der i et generationsskifte er to ting at tage 

stilling til.  

Det ene er hvordan den ledelsesmæssige overgang skal foregå og den anden er det økonomiske 

skifte. Ved det økonomiske menes de skatter og afgifter der som træder i kraft ved 

generationsskiftet og som selvfølgelig skal være så fordelagtige som overhovedet muligt.  

Ved ledelse skal der yderligere gøres tanker, om at den kommende ledelse har eller kan tilegne sig 

evner til at viderebringe virksomheden i en positiv udvikling, der kan gavne både medarbejderne 

såvel som ejeren.   

Dernæst skal den nuværende ejer sørge for at bringe sig selv i sådan en situation, hvor han eller hun 

har den størst mulige handle og beslutningsmæssig frihed, til at vælge, hvordan fremtiden skal være 

for denne. Med handle og beslutningsmæssig frihed menes der, hvor meget ønsker den nuværende 

ejer at have med at gøre med virksomheden, når denne bliver ældre og hvordan vil en eventuel 

tilpasning kunne ske.  

Man skal dog altid være klar over at et generationsskifte ikke altid gennemføres lige efter 

planlægningen, da denne kan være sket i god tid og der endnu er en del år før selve 
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generationsskiftet gennemføres eller at virksomheden bare ikke er moden nok. Dette kan skyldes 

økonomiske forhold eller at strukturen ikke er der.  

Mulige erhververe af virksomheden 
Som nævnt tidligere er det vigtigt for den nuværende virksomhedsejer at gøre sig nogle tanker om 

hvem der skal overtage virksomheden ved et generationsskifte.  

Om det er til et familiemedlem, en nær medarbejder eller endda en mulig køber af virksomheden vil 

et generationsskifte have forskellig forberedelsestid i forhold til en af de tre mulige erhververe.  

Ved et familiemedlem vil forberedelsestiden og planlægningen altid være den mest omfattende. 

Dette skyldes at der i sådanne tilfælde skal tages højde for fx udtrædende parts pensionsmuligheder, 

ligesom indtrædende part skal have mulighed for finansiering. Er der tale om et ikke-

familiemedlem, vil det oftest ske via salg, og her skal udtrædende part udelukkende tænkte på sig 

selv, og ikke på sin datter/søn.  

En nær medarbejder vil ikke have den samme forberedelsestid og komplekse planlægning som til et 

familiemedlem, da der ikke er de samme hensyn at tage. Det samme gælder for en eventuel køber af 

virksomheden. 

Familiemedlem 
I de mindre og mellemstore familie virksomheder, er det typisk til en søn eller datter 

generationsskiftet sker til. Ud over at der selvfølgelig skal være en næste generation i familien til at 

overtage skal man også gøre sig den overvejelse, om det er en hensigtsmæssig løsning. Et 

spørgsmål der eventuelt kan forekomme er, om der er andre såkaldte arvinger til virksomheden.  

Andre arvinger til virksomheden kan eventuelt være børnebørn, som det eksempelvis var tilfældet i 

Mærsk3 da Mærsk Mc-Kinney Møllers barnebarn Robert Mærsk Uggla overtog en bestyrelses plads 

i 2014, eller søskende, søskendes børn, onkler, ægtefællen, svigeringer, svoger eller sågar 

svigerbørn. 

Når arvingen eller arvingerne er fundet er det også vigtigt at sikre sig at denne er indstillet på, at yde 

den ekstra indsats, som det vil kræve når man bliver selvstændig. Som nævnt tidligere, er det at 

overdrage virksomheden til et familiemedlem mere komplekst end overdragelse til en 

                                                           
3 http://politiken.dk/oekonomi/virksomheder/ECE2250438/generationsskifte-i-maersk-barnebarn-indtager-plads-i-
bestyrelsen/ 

http://politiken.dk/oekonomi/virksomheder/ECE2250438/generationsskifte-i-maersk-barnebarn-indtager-plads-i-
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nærmedarbejder. Derfor skal processen med at få familiemedlemmet ind i virksomheden gerne 

starte så tidligt som muligt. Hvis denne ikke har det store kendskab til virksomheden, vil det være 

en god ide, at arvingen læres op gennem en forholdsvis glidende proces. Eventuelt vil man, alt 

afhængig, af hvor stor virksomheden er, starte fra bunden af, så man på den måde kender alle 

aspekterne i virksomheden. En anden god måde for familiemedlemmet at lære branchen at kende 

på, vil være at få erfaring fra andre virksomheder i branchen på. På denne måde vil 

familiemedlemmet komme med andre idéer, som vil kunne give et friskt pust i virksomheden og 

derved sikre sig at virksomheden bliver ved med at være i udvikling. Dette vil også give den 

nuværende virksomhedsejer mere ro, da familiemedlemmet vil have nemmere ved at forstå den plan 

som der er lagt for virksomheden.  

Køber 
Når der snakkes om købere af virksomheden, skal det forstås som eksterne købere. Dette kan være 

strategiske købere eller finansielle købere. 

Ved de strategiske købere vil det være virksomheder som allerede har kendskab til branchen som 

virksomheden er i. Disse virksomheder vil typisk være konkurrenter der ser en mulighed for at 

vokse sig større eller få en konkurrent af vejen. Det kan også være udenlandske virksomheder der 

ønsker at komme ind på det danske marked. Ved at købe en virksomhed der eventuelt overvejer 

generationsskifte, vil den udenlandske virksomhed ikke kun have mulighed for at få en nem adgang 

til markedet, men også erhverve sig medarbejdere med stor viden, og derved vil den udenlandske 

virksomhed ikke have brug for de mange investerings kroner det ellers vil kræve, for at etablere sig 

på markedet. 

Ved de finansielle købere skal det forstås som typisk fonde, der ønsker at udvide deres investerings 

portefølje. Muligheden for at en fond vil købe virksomheden, vil formentlig være størst, da der 

inden for de seneste år er dukket flere investerings villige fonde op. Det vil nok også være mere 

attraktivt for den nuværende ejer at sælge til en fond i stedet for en konkurrent, da man formentlig 

vil føle at der bliver givet fortrolige oplysninger videre til konkurrenten.  

Planlægningen vil bestå i, at forberede virksomheden på et salg, men også først når ejer er klar til 

det og når markedet er rigtigt. Derved har man også mulighed for, at inddrage så mange mulige 

købere som muligt, og derved vil have større mulighed for at finde den rigtige køber til den rigtige 

pris.  
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Hensyn til den ældre generation 
Som tidligere nævnt vil ejeren af virksomheden have den opfattelse at virksomheden er ejerens 

”hjertebarn”. Der er formentlig lagt utrolig mange timer i virksomheden, og i starten af 

virksomhedens leveår, har der også formentlig forekommet vis en økonomisk usikkerhed.  

Derved vil der også være mange tanker og hensyn der skal tages stilling til, når et generationsskifte 

skal planlægges.  

Skal ejeren stadig have en rolle i virksomheden eller skal denne helt ud.  

Et scenarie kunne være, såfremt virksomheden ejer den eller de bygninger som den bruger, at den 

nuværende ejer spalter ejendomme/ejendommene ud og derved lejer dem ud til virksomheden. 

Derefter vil man kunne aftale at den tidligere ejer har et kontor, hvor han/hun kommer et par gange 

om ugen og driver sin ejendoms virksomhed. På den måde vil den tidligere ejer stadig have føling 

med hvad der sker, dog uden at denne har en stemme eller anden indflydelse på hvad der sker i 

virksomheden. 

Et andet scenarie, vil være hvor alle aktier og bestemmelser til sidst bliver overdraget til arvingen, 

men hvor den tidligere ejer stadig kommer hverdag, som han/hun altid har gjort. Ved sådan en 

situation vil generationsskiftet i mange tilfælde slå fejl, uanset hvor godt det har været planlagt. 

Hvis den tidligere ejer bliver ved med at komme i virksomheden, som denne altid har gjort, kan der 

opstå situationer hvor tidligere ejer vil agere som stadig at være ejeren. Dette kan give større 

problemer for medarbejder såvel som samarbejdspartnere.  Det er derfor vigtigt at overdrageren, 

selv er indforstået med dennes position efter et generationsskifte, da ”hjertebarnet”, altså 

virksomheden, kan ende med at gå konkurs, hvis overdrageren hele tiden er et forstyrrende element, 

der modarbejder en ny kurs som der er blevet lagt af den nye ledelse.  

Det er også vigtigt for overdrageren, at denne overvejer den generelle private formue og dermed 

private forbrug. Ved det menes der, hvad der er af forventninger til, at man kan opretholde det 

økonomiske private forbrug, som der ønskes efter generationsskiftet.   

Hensyn til den yngre generation 
Som tidligere nævnt vil det være fordelagtigt at arvingen inddrages så tidligt som det er muligt i 

virksomheden, for at tilknytte nære relationer til såvel virksomhedens samarbejdspartnere som til 

medarbejderne i virksomheden. Dette skal selvfølgelig planlægges således at dette sker trinvis i en 

proces hvor det ikke sker for hurtigt, da der derved er risiko for at fejl eller misforståelser kan opstå.  



Side | 14  
 

Økonomiske hensyn 
Typisk vil der ved overdragelsen ikke være tilstrækkelig økonomisk råderum for arvingen og derfor 
vil overdrageren af virksomheden, også blive nød til at have dette med i sine overvejelser.  

Som tidligere nævnt vil dette kunne gøres ved at overdrageren spalter ejendommen eller 

ejendommene ud af virksomheden, såfremt man har dette som et aktiv, for derved at kunne mindske 

værdien af selskabet når overdragelsen sker.   

Virksomhedsanalyse 
En virksomhedsanalyse vil være med til at bidrage på hvordan virksomheden også ses udefra og er 

derfor også vigtig i planlægningen af generationsskiftet.  

På dette grundlag skal man derfor også vurdere hvorvidt ledelsen, som også er ejeren i denne 

rapport, har af indflydelse på virksomheden og dens resultater. Dette vil selvfølgelig give et billede 

på hvordan det er nu, men også hvordan denne indflydelse fra ejeren vil have i fremtiden. 

Ved en sådan virksomhedsanalyse, vil det være væsentligt at ledelsen bidrager til denne, samt der 

også inddrages eksterne rådgivere i analysen. Det er dog vigtigt at alle bidrager konstruktiv og ikke 

benægter eventuelle sandheder, som man ikke bryder sig om, når der analyseres. 

På baggrund af valgte virksomhedscase vil man kunne identificere virksomhedens: 

Styrker:  
Omsætningsstigning fra 2012 til 2014 på 28% 

Stor kunde loyalitet  

Mindre brug for store anlægsaktiver i form af underleverandører der afholder den primære 

omkostning ved bortskaffelse af miljøprodukterne.  

Svagheder: 
70% af omsætningen kommer fra virksomhedens 4 største kunder.  

Nuværende ejer er involveret i alle virksomhedens foretagender. 

Virksomhedens ejendom er fortsat finansieret af stor gæld. I 2014 var 79,15 % af ejendommens 

regnskabsmæssige værdi finansieret af gæld.   
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Muligheder: 
Ved ansættelse af yderligere sælgere er der mulighed for forøgelse af markedet.  

Trusler: 
Kundeloyaliteten er skabt gennem mange års samarbejde med den nuværende ejer af virksomheden.  

Muligt for underleverandør at tage markedsandele fra virksomheden, ved direkte kontakt med 

virksomhedens kunder. 

Livscyklus 
En vigtig del af virksomhedsanalysen er blandt andet, at kigge på de produkter, eller 

indtjeningsområder som bidrager til virksomhedens indtjening. Dette er vigtigt at opgøre i en 

virksomhedsanalyse, da dette bidrager til den nuværende ejeres opfattelse af sin egen virksomhed 

og dermed kan give et billede af hvor værdifuld virksomheden er, der så kan bruges i en senere 

værdiansættelse.  

Ved en vurdering af livscyklussen på de produkter eller indtjeningsområder som er vigtige for 

virksomheden, vil det være muligt at identificere, om det er i den sene alder af produktets levetid, 

og dermed formentlig ville kunne identificeres som en cash cow, eller om et stort antal af de 

produkter der er skabt i virksomheden er for nyligt introduceret til markedet, og derved er i deres 

tidlige fase i livscyklussen.  

Det er også vigtigt for den kommende ledelse, at have dette overblik, som er skabt gennem 

virksomhedsanalysen, da disse produkter skal finansiere et kommende generationsskifte. Yderligere 

er det også vigtigt, at den kommende ledelse formår at kunne holde virksomheden i en livscyklus, 

der ikke vil give et billede af, at virksomheden er i den sene alder af livscyklussen.  

Næste skridt i virksomhedsanalysen vil være at kigge på virksomhedens konkurrence forhold. Med 

dette menes der, om virksomheden er den dominerende spiller på markedet, eller om den kæmper 

mod andre konkurrenter i fx et oligopol marked. 

Kunderne er også et vigtigt element at forholde sig til. Som tidligere nævnt står 4 af kunderne for 

70% af omsætningen og da dette forhold med de 4 kunder formentlig er bygget op af den 

nuværende ejer, der derved vil have et tættere forhold til disse kunder, end hvad en ny ledelse 

måske vil have, er det væsentligt at man er opmærksom på, hvorledes disse kunder fastholdes ved et 

generationsskifte.  
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Det kan endda tænkes, at de af virksomhedens kunder som der længe har været et samarbejde med, 

også står over for et generationsskifte, da de formentlig er vokset i takt med virksomheden gennem 

alle årene. Der er derfor ingen garanti for at kundens nye ledelse, vil have den samme loyalitet og 

opfattelse af virksomheden og hvad den står for. Eventuelt vil skriftlige aftaler med kunden inden et 

generationsskifte være en løsning, da man så er sikker på, at man ikke mister kunden lige så snart et 

generationsskifte er foretaget og man derved har mulighed for at opbygge et nyt forhold.  

Ligesom med kunder er det vigtigt at have styr på sine leverandører. Uanset om man har et tæt 

forhold til sine leverandører, eller måske er afhængig af denne, er det meget vigtigt at der også her 

fokuseres på, at have handelsbetingelserne på plads.  

Slutligt vil en regnskabsanalyse være med til at give virksomhedsanalysen et total billede.  

Ved at inddrage en regnskabsanalyse får man også den dybere forståelse der giver 

virksomhedsejeren ejeren mulighed for, at bedømme virksomhedens værdi. 

I regnskabsanalysen vil man ved hjælp af nøgletal få oplyst soliditeten, pengestrømme, 

rentabiliteten og vækst der sammen med analysen af de styrker og svagheder vil give virksomheden 

mulighed for at vide hvilke områder den skal være opmærksom på i fremtiden.  

Det vil yderligere være produktivt for virksomheden, hvis den vælger at anvende en længerevarende 

periode på 3-5 år når man skal kigge på nøgletallene i regnskabsanalysen.  
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Værdiansættelse 
Ved værdiansættelse af en virksomhed, er der flere forhold, som gør sig gældende. 

Den nuværende ejer af virksomheden som jo er sælger, vil normalt søge at opnå den højeste værdi 

for sin virksomhed. Dette er meget naturligt da man som ejer af virksomheden har arbejdet hårdt i 

en længere årrække, og har bragt virksomheden til det den er i dag, og at man samtidig har påtaget 

sig den risiko der er ved at drive virksomhed.  

Den indtrædende part i et generationsskifte, vil derimod gerne opnå en så lav overdragelsessum som 

muligt, så forrentningen af den sum man investerer i form af overdragelsessummen øges bedst 

muligt. Typisk vil den indtrædende part dog heller ikke være i besiddelse af en formue der svare til 

hvad overdrageren vil have i overdragelsessum, og derved heller ikke have mulighed for at optage 

det i form af lån hos en bank.  

Derfor vil der i et generationsskifte skulle forhandles frem til en pris, som begge kan være tryg ved, 

da der i sidste fald ikke ville kunne gennemføres en handel.   

Typisk vil der i et generationsskifte mellem far og søn også være en interesse for at selskabet 

overdrages til en lav pris. Dog skal man være opmærksom på, at skattemyndighederne har mulighed 

for at korrigere den værdiansættelse, som man er kommet frem til, såfremt de ikke mener at der er 

handlet i forhold til armslængde princippet. 

Armslængde princippet er bestemt efter Ligningslovens § 24 der henviser til at interesseforbundne 

parter skal bruge de priser og andre vilkår, som uafhængige parter ville anvende i samme situation. 

Dette gælder for alt eventuel intern samhandel, der er mellem et selskab og en person og andre 

nærtstående parter, der har bestemmende indflydelse såvel direkte som indirekte.   

Når der tales om interesseforbundne parter, handler det om de interesse sammenfald, der gør at man 

muligvis ikke handler til den rigtige handelsværdi.  

Oftest vil der opstå interesse sammenfald, når der gives gave til nært beslægtede personer, eller 

hvor der er en fælles økonomisk interesse eksempelvis mellem hovedaktionær og selskab. 

Skattemyndigheden kan korrigere dette da det gennem erfaring har vist sig, at det er vanskeligt at 

opgøre en reel handelsværdi, når der er tale om interesseforbundne parter. Derved vil 

                                                           
4 Ligningsloven vil efterfølgende refereres til som LL. 
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skattemyndigheden gå ind og vurdere om der reelt foreligger bestemmende indflydelse. Dette gøres 

ved, at man vurdere om der ejes mere end 50% af aktierne eller om man har mere end 50% af 

stemmerne.5 Det samme gælder også for nærtstående parter, der direkte eller indirekte ejer aktier 

eller har mere end 50% af stemmerne.  

Nærtstående parter kan være Ægtefæller, Forældre, Bedsteforældre, Børn, Børnebørn og disses 

ægtefæller eller stedbørn/adoptivbørn.  

Når der tales om indirekte indflydelse, menes der aktier eller stemmer der er ejet af andre selskaber 

eller personer.  

Køber kan med fordel vælge at bruge en investeringskalkule. Heri kan man indsætte sine krav og 

forventninger, denne har til forrentningen af sin investering samt tilføje et risiko tillæg.  

Forrentningen vil formentlig blive sammenlignet med en risikofri rente som en obligationsrente og 

risiko tillægget defineres typisk ud fra virksomhedens udvikling og branche.  

Den nuværende ejer af virksomheden kan også gøre sig de overvejelser, om der er eventuelle 

dårlige forretningsområder, hvor indtjening ikke gavner virksomheden. Ved at skære de dårlige 

forretningsområder fra, vil det være muligt at kunne forhøje værdien af selskabet. Dog skal man 

være opmærksom på, at det er noget som den nuværende ejer af virksomheden, selv må betale for at 

der afvikles.  

Implementering  
I sidste del af planlægningen skal man tage stilling til gennemførelsen af generationsskiftet. Ved 

dette vil man udfærdige en generationsskifte aftale. I en sådan aftale vil man notere sig omfanget 

og indholdet af generationsskiftet. Dette gøres, som tidligere nævnt, for at forhindre eventulle 

stridigheder i familien eller med den kommende ejer af virksomheden.  

I aftalen, eller planen om man vil, skal den give et overblik over hvilker arbejdsopgaver og ansvar 

alle parter har, samt hvilke tidspunkter forskellige dele af planen skal træde i kraft.  

                                                           
5 Ligningslovens § 2, stk. 2. 
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Man bør dog til sidst sørge for at følge op på planen. Med dette menes der, at man sørger for at 

alle punkter og aftaler i planen stadig er gældende, og at der ikke er sket ændringer siden aftalens 

indgåelse.  

Beskrivelse af reglerne i ABL § 34 og 36 

Aktieavancebeskatningslovens § 34 
Aktieavancebeskatningslovens § 34 blev oprindeligt gennemført ved lov nr. 763 af 14. december 

1988, og bygger på samme grundsten som kildeskattelovens § 33 C (overdragelse af personligt 

ejede virksomheder). ABL § 34 grundlæggende eksistens begrundes dog i at der tilsvarende skal 

være mulighed for at overdrage en selskabsdrevet virksomhed. Formålet var at give mulighed for at 

overdrage et selskab, uden at skattemæssige forhold stod i vejen for dette. Grundlæggende siger 

loven det er muligt at succedere ind i overdragerens skattemæssige stilling. Indtrædende part vil 

herefter indtræde i overdragerens sted og dermed have anskaffet sig aktierne til den oprindelige 

pris. Formålet med at succedere selskabets aktier, vil være at man herefter udskyder skatten for den 

gevinst overdrageren ellers ville have skulle betalt i forbindelse med overdragelsen. ABL § 34 

opstiller endvidere en del betingelser der skal opfyldes for at overdragelsen kan ske via succession. 

Betingelserne vil blive beskrevet i det efterfølgende materiale. 

Personer omfattet af skattemæssig succession 
ABL § 34, stk. 1, nr. 1 opstiller en række krav til hvilken personkreds der kan benytte § 34. 

Personkredsen der er omfattet, er afgrænset til nære slægtsforhold som børn, børnebørn, søskende, 

søskendes børn, børn i adoptionsforhold, og stedbørnsforhold ligestilles ligeledes i forbindelse med 

nære slægtsforhold. Der er ved lov nr. 532 af 17. juni 2008 lavet en udvidelse til den oprindelige § 

34, således at samlevere herefter er omfattet af bestemmelserne.  Samlevere defineres i henhold til 

boafgiftslovens § 22 stk. 1, litra d. 

Bestemmelsen vedrørende den afgrænsede personkreds er udtømmende, forstået på den måde at der 

ikke kan ske overdragelse ved succession såfremt reglerne om personkredsen ikke er opfyldt. 
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Dette begrænser også muligheden for at overdrage via succession fra børn til forældre. Der er 

midlertidigt ved lov nr. 532 af 17. juni 2008 lavet en undtagelse. Der er tre konkrete ting der skal 

opfyldes såfremt overdragelsen fra børn til forældre skal ske; 

1. gennemføres senest 5 år efter den første overdragelse 

2. at overdragelsen sker til den tidligere ejer, som aktierne blev erhvervet fra, og 

3. at den første overdragelse skete med succession. 

Lovændringen blev i sin tid indført i de tilfælde, hvor indtrædende part bliver alvorligt syg og ikke 

kan videredrive virksomheden. Det skal dog understreges, at bestemmelsen finder anvendelse 

uanset baggrunden for at overdrage selskabet tilbage. Således er der ikke yderligere krav til 

overdragelsen via succession til forældre. 

Krav til indtrædende part 
Grundet udskydelsen af skatten, som en overdragelse ved succession medfører, er der i ABL § 34, 

stk. 3 indført regler således, at det er et krav, at erhververen af anparterne er skattepligtig til 

Danmark i medfør af kildeskattelovens § 1. Der er dog lavet en undtagelse til denne regel, da der 

også kan ske overdragelse ved succession til en person der ikke er skattepligtig til Danmark, såfremt 

aktierne indgår i en virksomhed, som er skattepligtig efter kildeskattelovens § 2, stk. 1, nr. 4, som 

ikke i henhold til dobbeltbeskatningsoverenskomsten er beskatningspligtig til udlandet. 

Bestemmelserne er lavet således det sikres, at den udskudte skat kommer til beskatning senest ved 

afståelsen af aktierne. 

Krav til overdragne part 
Der er ved den tidligere nævnte lovændring pr. 1. januar 20096 lempet en hel del på muligheden for 

overdragelse af aktier i selskabsdrevet virksomhed. Lovændringen blev indført i ABL § 34, stk. 1, 

nr. 2. Det var inden lovændringen, udelukkende en mulighed at overdrage via succession, såfremt 

overdrageren var hovedaktionær. Denne bestemmelse er blevet afskaffet. Yderligere var det en 

betingelse at overdragelsen skulle udgøre mindst 15 % af stemmeværdien i selskabet. Som nævnt i 

starten er begge bestemmelser blevet afskaffet, og erstattet af et langt lempeligere krav, således at 

overdragelsen minimum skal udgøre 1 % af aktiekapitalen. Derfor skal der udelukkende tages højde 

for den nominelle værdi af aktiekapitalen, og begrebet stemmerettigheder er derfor ikke aktuelt 

                                                           
6 Lov nr. 532 af 17. juni 2008 
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mere. Lovændringen lukkede yderligere et hul, da det jf. dødsboskattelovens § 29 indtil 

lovændringen var lettere at overdrage aktier ved død end i levende live. 

Ændringen betød også at der i praksis stort set ikke er en begrænsning for hvilke aktier der kan 

overdrages. 

Det er yderligere et krav, at der ved overdragelse af aktier som følge af succession, at SKAT får 

besked herom, jf. ABL § 34, stk. 4, som henviser direkte til KSL § 33 C, stk. 7.  

Der har tidligere været den holdning hos SKAT, at såfremt dette ikke skete, så ville overdragelsen 

blive anset som værende skattepligtig, og dermed ikke sket via succession. 

Der er dog fra SKATs side lempet på dette, via styresignalet af 8. april 2011, SKM2011.250SKAT, 

således at der herefter ikke nødvendigvis vil være tale om en skattepligtig overdragelse, såfremt 

SKAT ikke får besked. Skulle der ikke ske anmeldelse til SKAT, vil der således herefter være tale 

om et spørgsmål på beviser. Kan overdrager og erhverver levere dokumentation vedrørende 

overdragelsen er sket via succession, vil der ikke være tale om en skattepligtig overdragelse. En 

sådan dokumentation vil i langt de fleste tilfælde være gaveanmeldelsen til SKAT af en eventuel 

gave ydet mellem parterne. 

Krav til selskabet 
Der er i ABL § 34, stk. 1, nr. 3, jf. stk. 6. yderligere lavet en begrænsning til at overdrage aktierne 

til næste generation, såfremt der er tale om aktier i en erhvervsmæssig virksomhed. Dette medfører 

således at selskaber hvis primære aktivitet består af udlejning af fast ejendom, besiddelse af 

kontanter, værdipapirer eller lignende ikke vil kunne overdrages via succession. Reglerne 

harmonerer i overensstemmelse med kildeskattelovens § 33 C, der som tidligere nævnt er reglerne 

vedrørende overdragelse af en personlig virksomhed. Der er dog en forskel mellem de to regelsæt 

vedrørende overdragelse af aktier og personlig virksomhed ved succession. Derfor er det en 

mulighed for en virksomheds ejer, som er næringsdrivende med køb og salg af fast ejendom, vil der 

kunne overdrages ejendomme med succession jf. KSL § 33 C. Det er dog et krav ved dette at hver 

enkelt ejendom er en selvstændig virksomhed. 
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Jf. ABL § 33 stk. 1, nr. 3, jf. stk. 6 er der tale om en virksomhed i væsentlige omfang består af 

udlejning af fast ejendom, besiddelse af kontanter, værdipapirer eller lignende såfremt følgende er 

opfyldt: 

1.       ”Mindst 50 % af selskabets indtægter, hvorved forstås den regnskabsmæssige 

nettoomsætning tillagt summen af øvrige regnskabsført indtægter, opgjort som 

gennemsnit af de seneste 3 regnskabsår, stammer fra sådan aktivitet, eller 

2.       hvis handelsværdien af selskabets udlejningsejendomme, kontanter, værdipapirer eller 

lignende enten på overdragelsestidspunkter eller opgjort som gennemsnittet af de 

seneste 3 regnskabsår udgør mindst 50 % af handelsværdien af selskabets samlede 

aktiver. Bortforpagtningen af fast ejendom, som benyttes til landbrug, gartneri, 

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

denne forbindelse ikke som udlejning af fast ejendom.”7 

Beskatning af afstående part 
Det er som hovedregel at der vil ske beskatning ved enhver afståelse jf. ABL § 30 af en aktiepost, 

såfremt der er en avance. Den eventuelle avance vil beskattes efter aktieavancebeskatningslovens 

almindelige regler, jf. personskattelovens § 8 a. § 34 modsiger dog denne hovedregel, da 

konsekvensen ved en succession for overdrageren er at der ikke vil ske en beskatning. Der kan 

udelukkende succederes hvis der konstateres en avance, og det er således ikke en mulighed hvis der 

konstateres et tab, jf. ABL § 34, stk. 4, jf. kildeskattelovens § 33 C, stk. 3. Dette skyldes at når der 

succederes så overtages der den skattemæssige henstilling, og såfremt det havde været en mulighed 

at succedere uden en avance, så ville der kunne bruges sådan en mulighed til at flytte skattemæssige 

underskud fra en person til en anden, som dermed kunne undgå en beskatning. 

Beskatning af erhvervende part 
Som tidligere nævnt ovenfor vil overdrageren ikke blive beskattet af den fortjeneste der sker ved 

overdragelsen, dette skyldes at erhververen indtræder i den skattemæssige stilling som overdrageren 

havde inde, jf. ABL § 24, stk. 2, 2. pkt. 

Erhververen anses herefter for at have anskaffet aktierne på de samme tidspunkter og til de samme 

anskaffelsessummer som overdrageren. Dette betyder reelt set at erhververen overtager en latent 

skat, som bliver udskudt til den dag erhververen afstår aktierne. For så vidt angår erhververen skal 

                                                           
7 Generationsskifte og omstrukturering, Sølvkær Olesen, Birgitte & Halling-Overgaard, Søren. Kapital 3 Side 74. 
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det ligeledes nævnes at erhververen ikke kan fratrække et tidligere opstået tab i fortjenesten ved 

overdragelse via succession jf. ABL § 34, stk. 4, som henviser til kildeskattelovens § 33 C, stk. 4. 

Denne lovregel er indført således at der ikke kan udnyttes hvis en forældres barn har haft tab 

tidligere, så der overdrages og herefter sælges med det samme med det formål at udligne barnets 

tidligere tab på aktier. 

Yderligere vil overdragelsen via succession have den konsekvens at erhververen indtræder i 

overdragerens næringshensigt. Denne næringshensigt vil ikke kunne fraviges på et senere tidspunkt, 

jf.  ABL § 24, stk. 2, 3. pkt. 

Gaveafgift 
Der er tre metoder til overdragelsen via succession. Erhververen kan betale fuldt beløb for aktierne, 

der kan fra overdrageren vælges at give aktierne som gave, ligesom der kan laves en kombination af 

de to nævnte muligheder. 

Beregning af passiv post 
Som det er beskrevet i tidligere afsnit, vil beskatningen blive udskudt når der succederes. 

Erhververen overtager som nævnt overdragerens skattemæssige stilling. Vi har ligeledes fastslået at 

der kun kan overdrageres via succession såfremt værdien af aktierne er højere end de blev anskaffet 

til. Erhververen overtager dermed en latent skat. 

Jf. kildeskattelovens § 33 D. kan der beregnes en passivpost såfremt overdragelsen er sket som hel 

eller delvis gave. I det tilfælde hvor der skal betales gaveafgift, skal der i forbindelse med 

opgørelsen af aktiverne, i vores tilfælde aktierne, optages en passivpost svarende til eventuelle 

fremtidige skattebyrder som erhververen overtager vedrørende aktiverne. 

KSL § 33 D stk. 2. redegør for at det er den lavest mulige skattepligtige fortjeneste, som ville være 

beregnet såfremt aktivet var solgt på tidspunktet for overdragelsen. 

Passivposten udregnes på baggrund af KSL § 33 D stk. 3. Passivposten udregnes i det tilfælde at der 

er en fortjeneste på salget eller overdragelsen af aktierne. Passivposten beregnes som 22 % af denne 

fortjeneste. 

I praksis er der ingen grænse for hvor stor gaven skal være, så længe den er afgiftspligtig, og der vil 

i langt de fleste tilfælde ved overdragelse via succession derfor ske en gaveoverdragelse. Dette 
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skyldes at erhververen slipper billigere ved opgørelsen af gaveafgift, dette vil blive eksemplificeret 

senere i opgaven i scenarie 4 i vores case. 

Aktieavancebeskatningslovens § 36 

Indledning 
For dette afsnit vil reglerne om ABL § 36 blive behandlet. Heri vil reglerne for aktieombytning 

uden tilladelse jf. ABL § 36, stk. 6-7 og aktieombytning med tilladelse jf. ABL § 36, stk. 1-3 blive 

gennemgået og beskrevet, samt de betingelser man skal opfylde for at kunne gennemføre dette. 

Yderligere vil en skattefri aktieombytning også blive beskrevet.   

Definition 
Som nævnt i ovenstående dækker ABL § 36 over aktieombytning. Ved dette er det muligt for 

aktionæren, at etablere et holdingselskab for herefter at indskyde aktierne i sit holdingselskab. 

Derved vil det være muligt for holdingselskabet at afstå aktierne i fremtiden skattefrit hvis det er 

mere end 10% af aktierne i datterselskabet jf. ABL§ 8 

Modsat fald vil en ejerandel under 10% medføre beskatning jf. ABL § 9, hvis dette var tilfældet for 

holdingselskabet. Det kan oplyses at såfremt aktierne i et selskab er ejet af en person, vil afståelsen 

af disse altid udløse beskatning jf. ABL § 12.  

Derved er definitionen på ABL § 36 at selvom der foretages aktieombytning vil der ikke foregå en 

beskatning med det samme, men derimod på et senere tidspunkt, hvor eksempelvis ejeren af 

Holding selskabet vælger at afstå sine aktier ved enten et salg, konkurs eller likvidation, der først 

der vil udløse selve beskatningen.   

ABL § 36 er således en aktieombytning der kan ske med tilladelse eller uden tilladelse.  

Betingelser for skattefri aktieombytning 
Først skal det defineres hvilke selskaber der kan indgå i ombytningen. 

ABL § 36, stk. 1. beskriver dette der fastslår at så længe der er tale om et selskab, svarende til et 

dansk aktie eller anpartsselskab kan aktieombytningen foregå, også hvis selskabet har hjemme i et 

land uden for EU.  

Et andet krav fastslår, at det selskab der erhverver aktierne i aktieombytningen, også skal have 

stemmeflertallet, i det selskab der er blevet erhvervet jf. ABL § 36, stk. 2. Derved er det også 
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vigtigt, at der også tages stilling til A og B-aktier, såfremt det selskab der er blevet erhvervet 

besidder disse. 

Fuldt skattepligtig til Danmark, for selskabets ejer, er også en betingelse når det gælder skattefri 

aktieombytning.   

Frister i forbindelse med skattefri aktieombytning 
Jf. ABL § 36, stk. 4 skal aktieombytningen ske inden for 6 måneder fra den først ombytningsdag. 

Perioden på de 6 måneder er sat, da der i visse tilfælde kan være svært at værdiansætte aktierne ved 

ombytningen, og det derfor vil være muligt at regulere i det vederlag som er aftalt, i løbet af de 6 

måneder.  

Skattefri aktieombytning med tilladelse 
Som tidligere nævnt kan der ske skattefri aktieombytning med tilladelse. Det er muligt at indsende 

en ansøgning til SKAT, selvom ansøger endnu ikke er en juridisk person. Ved dette forstås at et 

endnu ikke stiftet aktie eller anpartsselskab kan ansøge om skattefri aktieombytning selvom 

selskabet endnu ikke er oprettet.  

Det er et krav fra SKAT at såfremt tilladelsen gives, skal alle ændringer der har været forudsigelige 

siden ansøgningen, anmeldes til SKAT senest 3 måneder før aktieombytningen gennemføres. En 

uforudsigelig ændring skal senest anmeldes til SKAT, 1 måned før aktieombytningen.  

Opfyldes kravet fra SKAT ikke, vil tilladelsen frafalde.   

Det er vigtigt at forstå at der skelnes mellem et objektivt regelsæt og et subjektivt regelsæt, når man 

som rådgiver og virksomhed skal vurdere om man vil foretage aktieombytningen med eller uden 

tilladelse.  

Ved det objektive regelsæt er det ikke den forretningsmæssige begrundelse, der vil ligge til grund 

for ombytningen, men derimod en simpel omstrukturering. Dette vil blive uddybet yderligere under 

afsnittet om skattefri aktieombytning uden tilladelse. 

Det subjektive regelsæt er derfor også lidt mere kompliceret end det objektive der bruges, med uden 

tilladelse. Det er en fordel at anvende det subjektive regelsæt såfremt den forretningsmæssig 

begrundelse er tilstede, da man ved at få tilladelsen fra SKAT, har mulighed for at der kan ske 

ændringer i en periode inden for 3 år. Dette er særligt anvendeligt såfremt der sker uforudsete 
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ændringer så som alvorlig sygdom eller andre alvorlige hændelser der gør, at de forudsætninger 

som der var tiltænkt inden man sendte ansøgningen, nu er nødvendige at ændre.  

Ved forretningsmæssig begrundelse skal det forstås som, at aktieombytningen man vil foretage ikke 

har til hensyn at udøve skatteunddragelse, men derimod fremme virksomhedens forretningsmæssige 

grundlag. Det er vigtigt at ansøger sørger for at give en veldokumenteret ansøgning, da risikoen 

ellers vil være at SKAT afviser ansøgningen, på grundlag af utilstrækkelig dokumentation, og 

derved afviser en sag, der måske kunne være godkendt med den rigtige dokumentation.    

Generationsskiftet er derfor en forretningsmæssig begrundelse, men det er vigtigt at man ikke kun 

oplyser dette som begrundelsen for en aktieombytning. SKAT kræver at man tillægger en fuld 

udførelse på hvordan generationsskiftet skal foretages, da SKAT vil bruge dette i deres vurdering af 

ansøgningen. Udførelsen skal derfor også vise at man ved generationsskiftet ikke har som 

hovedformål at undgå at betale skat, men derimod blot udskyder skattebetalingen til et senere 

tidspunkt.   

De skattemæssige konsekvenser ved en aktieombytning med tilladelse vil derfor kun have 

betydning for aktionæren den dag de ombyttede aktier afstås, eksempelvis ved at aktierne i et 

driftsselskab ombyttes til et holding selskab, hvorefter hvor aktionæren af holding selskabet vælger 

at afstå aktierne eller at selskabet likvideres/går konkurs og derved udløser den beskatning som man 

udskød da ombytningen af aktierne i driftsselskabet blev foretaget. Dog skal aktionæren være 

opmærksom på at såfremt der opstår et kontant vederlag ved ombytningen af aktierne vil dette 

udløse beskatning med det samme jf. Fusionsskattelovens § 9.8 

Skattefri aktieombytning uden tilladelse 
Som tidligere nævnt betegnes det objektive regelsæt som en mere simpel omstrukturering. Dog 

gælder de samme betingelser som for skattefri aktieombytning med tilladelse. Herunder også at de 

ombyttede aktier ikke må afstås inden for en periode på 3 år efter ombytningen af aktierne er 

foretaget jf. ABL § 36, stk. 6, 2. punkt. Sker dette, vil aktionæren blive skattepligtig af det afståede 

beløb. Derved kan man betegne skattefri aktieombytning uden tilladelse, som værende objektiv, da 

såfremt aktierne afstås inden for perioden på 3 år, vil blive beskattet uanset hvilken bevæggrund der 

er opstået.   

                                                           
8 Generationsskifte og omstrukturering, side 236. 
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Forskellen mellem skattefriaktieombytning med eller uden tilladelse, hviler i sidste ende på 

afståelsen af aktierne inden for 3 år. Vælger man med tilladelse og aktierne afstås inden for 

perioden på 3 år, er det muligt stadig at gennemfører den skattefri aktieombytning, blot man husker 

at anmelde dette til SKAT. Vælger man en ombytning uden tilladelse og aktierne afstås inden for 

perioden på de 3 år, vil aktionæren blive skattepligtig af det afståede beløb.  

Derfor er det vigtigt for eventuelle rådgivere og aktionæren at have klarhed over hvor stor risikoen 

for en afståelse af aktierne er. Man kan selvfølgelig ikke fastlægge den præcise risiko, men hvis 

aktionær eksempelvis har en alvorlig sygdom eller blot er nervøs anlagt, vil det være en god ide at 

anvende det subjektive regelsæt og anvende skattefri aktieombytning med tilladelse.  

Reglerne om afgifter af gaver efter reglerne i boafgiftslovens §§ 22-23: 
Som nævnt tidligere i vores opgave kan overdragelsen via succession eller aktieombytning ske via 

gave. 

Den skattemæssige behandling af en gave, er forskellig afhængigt af forholdet mellem 

gavemodtager og gavegiver. Hovedreglen vil være at værdien af en gave beskattes efter reglerne i 

SL § 4, stk. c eller PSL § 3. Her vil der være tale om personlig indkomst. 

Der er dog yderligere indført regler vedrørende gaver hvor slægtsforholdet jf. bestemmelserne kan 

betegnes som nærtstående. Såfremt slægtsforholdet mellem gavegiver og gavemodtager er omfattet 

af den gaveafgifts berettigede personkreds vil værdien af gaverne blive beskattet efter 

boafgiftsloven9 §§ 22-23. 

Beskatningen vil i en sådan situation ændrer sig markant, og vil give en skattemæssig fordel. 

Der er ud over det allerede nævnte krav til personkredsen, ligeledes et krav til at gavemodtager er 

bosiddende i Danmark, samt er skattepligtig til Danmark jf. reglerne i SL § 4, jf. KSL § 1. 

Personkredsen 
BAL § 22 beskriver hvorledes der afgiftsfrit kan gives gaver til nærtstående part. 

”En person kan afgiftsfrit give gaver, hvis samlede værdi inden for et kalenderår ikke overstiger et 

grundbeløb på 58.700 kr. (2010-niveau) til 

a) afkom, stedbørn og deres afkom, 

                                                           
9Herefter kaldet BAL 
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b) afdødt barns eller stedbarns længstlevende ægtefælle, 

c) forældre, 

d) personer, der har haft fælles bopæl med gavegiver i de sidste 2 år før modtagelsen af gaven, og 

personer, der tidligere har haft fælles bopæl med gavegiver i en sammenhængende periode på 

mindst 2 år, når den fælles bopæl alene er ophørt på grund af institutionsanbringelse, herunder i en 

ældrebolig, 

e) plejebørn, der har haft bopæl hos gavegiver i en sammenhængende periode på mindst 5 år, når 

opholdet er begyndt, inden plejebarnet fyldte 15 år, og højst en af plejebarnets forældre har haft 

bopæl hos gavegiver sammen med plejebarnet, og 

f) stedforældre og bedsteforældre.”10 

BAL § 23 beskriver herefter at de i ovennævnte § 22, stk. 1, litra a-e skal betales 15 % i afgift af 

gaver til personerne som nævnt i § 22. Der skal i § 22 stk. 1, litra f betales 36,25 %. 

Bundfradrag og afgiftsfri gaver: 
Som nævnt tidligere skal der afregnes gaveafgift på 15 % til SKAT såfremt gavemodtager er  

omfattet af BAL § 1, stk. 2. Udgangspunktet for beregningen er, at der skal beregnes boafgift på 

alle modtagne gaver. 

Der er dog lavet bundgrænser, og disse defineres løbende jf. PSL § 20. Grundbeløbet er i 2014 på 

59.800, mens det stiger til 60.200 i 2015. 

Det skal også bemærkes at der er tale om afgiftsfrihed ved gaver mellem ægtefæller. 

”Stk. 2. En person kan afgiftsfrit give barns eller stedbarns ægtefælle gaver, hvis samlede værdi 

inden for et kalenderår ikke overstiger et grundbeløb på 20.500 kr. (2010-niveau). 

Stk. 3. Gaver mellem ægtefæller, der ikke er fraseparerede, er afgiftsfri, jf. dog § 24, stk. 3. 

Stk. 4. Grundbeløbene i stk. 1 og 2 reguleres efter personskattelovens § 20.”11 

Herudover vil gaveafgift betalt af gavegiver ej heller være afgiftspligtigt, jf. BAL § 24, stk. 5. 

Denne afgiftsfrihed er især væsentlig når der kommer et generationsskifte i tankerne. 

                                                           
10https://www.retsinformation.dk/FORMS/R0710.ASPX?id=166398 
11https://www.retsinformation.dk/FORMS/R0710.ASPX?id=166398 

https://www.retsinformation.dk/FORMS/R0710.ASPX?id=166398
https://www.retsinformation.dk/FORMS/R0710.ASPX?id=166398
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Med henblik på de tidligere nævnte regler omkring beregning af passivpost, vil der her kunne 

skabes en forholdsvis stor skattefordel for erhverver, da han vil kunne modregne passivposten i 

forbindelse med gaveafgiften. I praksis, ses dette stort set altid gennemført. 

Fradraget for passivposten skal i øvrigt ses i lyset af, at man i praksis anerkender at erhverver 

overtager en skattemæssig byrde i forbindelse med successionen, og denne tilgodeser man derfor 

erhverver. 

Delkonklusion: 
Boafgiftsloven kan være en vigtig del af et succesfuldt generationsskifte. Det er derfor relevant for 

såvel gavegiver samt gavemodtager hvorvidt de beskrevne regler skal benyttes eller ej. I samme 

ombæring skal det nævnes at reglerne i BAL § 22 er udtømmende for så vidt angår personkredsen. 

Reglerne er for så vidt angår eventuel rådgiver ligeså vigtige og vitale at forstå, for at kunne lave et 

ordentlig stykke arbejde for kunden. 

A/B model 

Modellens anvendelse 
Ved at anvende A/B modellen kan man muliggøre et generationsskifte ved en alternativ 

finansieringsordning gennem en Holding konstruktion. Den nuværende ejer af virksomheden kan 

oprette A-aktier til sit eget Holding selskab og B-aktier til den kommende ejer af virksomheden.  

Som tidligere nævnt i opgaven, vil den næste generation/kommende ejer af virksomheden ikke altid 

have mulighed for at selvfinansiere sin tilgang til virksomheden og derfor vil denne model give 

mulighed for at finansieringen ikke bliver så stor som den kunne være blevet.  

Som nævnt i ovenstående vil der i selve driftsselskabet blive oprettet A-aktier og B-aktier. A-

aktierne vil den nuværende ejer blive tildelt og B-aktierne vil blive givet til den kommende ejer. B-

aktierne vil derimod blive solgt til en lav kurs, for til gengæld at give forlodsret til udbytte til 

ejerene af A-aktierne.  

Dette vil typisk være en forlodsret der allerede er aftalt på forhånd og derfor vil det aftale udbytte 

og periode være beregnet således at det vil svare til den værdi der vil opstå mellem den indskudte 

selskabskapital og den aktuelle handelsværdi.  
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Aktieavancebeskatningslovens § 36 
Det vil være muligt at anvende ABL § 36 med skattefri aktieombytning hvori A/B Modellen kan 

bruges i forbindelse med et generationsskifte.  

Som tidligere nævnt vil man ved en skattefri aktieombytning have mulighed for at oprette et 

Holding selskab, hvori aktierne og stemmeflertallet i driftsselskabet vil blive overdraget til.  

 

Efter aktieombytningen vil konstruktionen se således ud: 
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I forbindelse med aktieombytningen vil man have mulighed for at udvide anparts eller 

aktiekapitalen. Ved udvidelsen oprettes der forskellige aktie- eller anpartsklasser, nemlig A, og B 

aktier.  Alt efter hvor stor aktieudvidelsen er, vil der herefter være et vilkårligt antal nominelle 

aktier, og det er disse der afgør hvor stor en ejerandel de enkelte aktionærer har. Nedenstående 

eksempel er vist hvor der efter aktieudvidelsen er en 50/50 fordeling af anparterne imellem de to 

holdingselskaber. 

 

Dernæst vil det være op til rådgiveren og aktionæren om de ønsker at anvende det objektive 

regelsæt eller det subjektive, altså uden eller med tilladelse. I et sådan tilfælde vil en skattefri 

aktieombytning uden tilladelse være at anbefale, medmindre man er usikker på om der vil ske 

afståelse af aktierne inden for 3 år.  
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Beregning af forlods udbytte ret og udbytte rente 
Ved bestemmelen af udbyttet vil der også skulle pålægges en rente samt et risikotillæg. Denne 

fastsættes ud fra en rådgivers vurdering.  

Det er vurderet at renten vil ligge mellem 3% og 6% jf. oplysninger fra SKAT. 12 Risikotillægget vil 

typisk ligge omkring 1% alt afhængig af vurderingen fra rådgiver og den fremtidige situation for 

virksomheden.    

Efter renter og risikotillæg er foretaget samt den tidsmæssige periode er bestemt, vil et muligt 

scenarie/beregning se således ud.  

Bemærk venligst at rente og risikotillæg ikke er taget med. 

  

Vedtægtsmæssige ændringer 
Det er vigtigt at i forbindelse med ændring af aktiekapitalen, at der sørges for at vedtægterne for 

selskabet bliver ændret i forhold til det aftale generationsskifte. Det er dog kun en midlertidig 

ændring såfremt man bruger A/B modellen, da A og B-aktierne kun er for en bestemt periode. 

Det anbefales også at der udarbejdes en aktionær overenskomst, der sikre at alle eventuelle krav 

samt andre hensyn er aftalt og underskrevet af aktionærerne i selskabet. Dette kan foretages af 

selskabets revisor eller advokat.  

                                                           
12 http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oID=1778771 og https://www.skat.dk/SKAT.aspx?oID=215348 
 

Beregning af forlods udbytte ret

Selskabets markedsværdi DKK XX.XXX.XXX
Ny kapital (B-Anparterne) DKK XX.XXX
Selskabets nye værdi XX.XXX.XXX

Nuværende ejers  nye andel (XX%) XX.XXX.XXX
primo selskabskapital XXX.XXX

Forlodsudbytte ret XX.XXX.XXX

http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oID=1778771
https://www.skat.dk/SKAT.aspx?oID=215348
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Fordele og ulemper ved A/B modellen 

Fordele 
Der vil altid være fordele og ulemper ved forskellige løsningsmodeller til et generationsskifte. Igen 

kommer det an på virksomhedens situation og ledelsens tanker. 

Fordelen ved at benytte A/B modellen vil dog være, at behovet for finansiering vil være betydeligt 

mindre i forhold til værdien af selskabet, da betalingen vil ske løbende i form af udbytter til 

overdrageren af selskabet.  

Ulemper 
En ulempe ved A/B modellen vil være at det typisk passer bedst til et generationsskifte mellem 

familie medlemmer, da disse tit vil have en tæt forbindelse til hinanden.  

Modellen er også tidskrævende og kræver tit at man søger bindende svar fra SKAT for at undgå at 

man ikke overtræder reglerne. 

Yderligere skal det bemærkes at der kan være tale om en lang udskydelse af boafgift i et 

generationsskifte. Senere i opgaven eksemplificeres dette i vores case, da selskabet værdiansættes 

forholdsvist højt, og udtrædende part dermed får en stor forlodsudbytteret, som han formentlig ikke 

vil nå at bruge inden han dør. Dermed skal søn eller datter betale boafgiften langt ude i fremtiden af 

dette udbytte. 

Værdiansættelsesmæssige udfordringer ved generationsskifte 

Indledning 
Når overdrageren af virksomheden og den kommende erhverver af virksomheden i fællesskab er 

blevet enige om hvordan overdragelsen skal ske og til hvilke præmisser, er næste skridt i 

generationsskiftet at fastsætte en værdi for virksomheden. 

Værdiansættelses området i et generationsskifte kan være særligt følsomt, da parterne kan have hver 

sin interesse for hvordan udfaldet skal være.  Dog vil begge parter formentlig være interesseret i at 

der udløses mindst mulig skat. Det er derfor vigtigt at fastsættelsen af værdien er så korrekt som 

mulig, da SKAT har mulighed for at omstøde værdiansættelsen, såfremt de ikke mener den er 

korrekt. 
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For at få et overblik over de muligheder som man har for værdiansættelse i et generationsskifte, vil 

værdiansættelsesprincipper og metoder for såvel enkelt aktiver som værdiansættelse for hele 

virksomheden blive uddybet. Der vil blive beskrevet SKAT’s overordnede værdiansættelsesmetode, 

DCF, ligesom der vil blive beskrevet alternativer til DFC modellen, herunder Cirkulærer TSS 2000-

10 og TSS 2000-9.  

DCF Model 
DCF modellen må betragtes som værende SKAT’s foretrukkende værdiansættelsesmodel. Det skal i 

samme ombæring dog bemærkes, at SKAT også acceptere andre værdiansættelsesmetoder. Dette 

skyldes af DCF modellen kan være meget omfattende for mindre selskaber. Derfor er der ligeledes 

andre værdiansættelsesmetoder som vi vil beskrive senere i opgaven.  

DCF står for ”Discounted Cash Flow” Som er pengestrømme fra indkomsten, der diskonteres 

tilbage fra de forventede fremtidige frie pengestrømme, der derved giver den nuværende værdi af 

virksomheden, et aktiv eller et forretningsprojekt.  

Den mest anvendte formel indenfor DCF-modellen kan udregne værdien på selskabet, ud fra 

lånegiver og ejers synsvinkel, forudsagt at man antager et fremtidigt afkastkrav der er konstant. 

Nedenstående formel viser netop dette.  

 

EV står for den estimeret værdi. Heri menes værdien af både egenkapitalen og gæld. 

FCF står for det frie cash flow som tilgår til selskabets lånegiver og ejere. 

WACC står for de vejede gennemsnitlige kapitalomkostninger til lånegiver og ejere.  

 

Dog kan denne værdiansættelsesmetode deles op i to perioder. Hvoraf den ene periode er en 

budgetperiode og den anden er en terminalperiode.     

DCF-model vil derfor se således ud i en to-delt periode. 
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Budgetperioden består af den første del af formelen. Denne er beskrevet i ovenstående.  

Terminalperioden består af de to sidste dele af formelen hvoraf de yderligere tilføjelser til formlen 

betyder følgende: 

G står for den konstante vækst i terminalperioden.  

N står for det antal år der er vækst, uanset om det er lavt eller højt, i terminalperioden. 

NFF står for de netto finansielle forpligtelser som er den rentebærende gæld fratrukket ikke 

driftsmæssige aktiver.  

Derved udtrykker DCF-modellen følgende forhold som skal fastlægges: 

1. En diskonteringsfaktor. Denne tilbagediskontere pengestrømmende i fremtiden og er dermed 

med til at give nutidsværdien. 

2. Frie fremtidige pengestrømme.  

Man kan dog dele DCF-modellen op i tre faser. 

Første fase omhandler analyse af den historiske udvikling. Heri vil man blandt andet analysere 

regnskabstal ved først at reformulere dem. Tidsperioden i analysen vil ofte være bagudrettet på 3-5 

år.  Derved giver analysen en prognose på hvilke værdier der vil drive virksomheden i fremtiden.  

Udover en regnskabs analyse der beskriver hvilke værdier der driver virksomheden skal der også 

foretages en strategisk analyse. En sådan analyse vil være med til at beskrive virksomhedens 

omverdensforhold samt de interne forhold. Til sådan en analyse vil der modeller som PEST, Porters 

Five Forces, SWOT-analyse, værdikæde-analyse m.m. 

Næste fase omhandler budgettering. I denne fase budgettere man hver enkelt regnskabsår i den 

periode som hedder budgetperioden. Der budgetteres kun frem til terminalperioden.  

-NFF0 
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Det sidste regnskabsår før budgetperioden bruges som udgangspunkt for budgetterne.  Derudover 

tillægger man også den erfaring man eventuelt har fra branchen om de op og nedgangsperioder der 

eventuelt er samt viden om lovændringer i den nærmeste fremtid.  

Tredje og sidste fase omhandler værdiansættelse. Som vist i nedenstående model estimeres 

selskabets værdi gennem følgende beregninger. Det frie forventede cash flow bliver 

tilbagediskonteret fra terminalperioden og budgetperioden med en estimeret WACC til nutidsværdi. 

Den samlede værdi der tilbagediskonteres er virksomhedens værdi eksl. Ikke-driftsmæssige aktiver. 

Derefter tilføjes markedsværdien af ikke-driftsmæssige aktiver, der derved udgør virksomhedens 

værdi inkl. Ikke-driftsmæssige aktiver. Til sidst bliver markedsværdien af virksomhedens 

rentebærende gæld fratrukket og dermed har man den estimerede værdi af virksomhedens 

egenkapital.  

  Nutidsværdi af budgetperioden 
+ Nutidsværdi af terminalperioden 

= 
Virksomhedens værdi eksl. Ikke-driftsmæssige 
aktiver 

+ Markedsværdi af ikke-driftsmæssige aktiver 

= 
Virksomhedensværdi inkl. Ikke-driftsmæssige 
aktiver 

- Markedsværdi af virksomhedens rentebærende gæld 
= Estimeret værdi af virksomhedens egenkapital 

 

For at udlede det frie cash flow ud fra de lagte budgetter skal det beregnes ud fra følgende måde. 

Når nettoomsætning og driftsomkostninger er fratrukket hinanden får man driftsresultatet. Dernæst 

tillægges afskrivninger og andre ikke likviditetskrævende omkostninger samt fratrækning af skat på 

driftsresultatet. Efterfølgende trækker man fra eller lægger til, forskydningen i arbejdskapitalen. Det 

kan eventuelt være forskydning i varelager, tilgodehavende, driftslikviditet eller driftsgæld. 

Anlægsinvesteringer og frasalg skal efterfølgende også fratrækkes eller tillægges såfremt der har 

været en forskydning i dette.  
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Herved har man det frie cash flow til lånegivere og ejere, men da SKAT anbefaler at man ikke 

stopper her, da man for at sikre den sammenhæng der skal være mellem resultatopgørelse, balance 

og pengestrømsopgørelse skal tillægge den likviditetsforskydning der er i året med primo 

likviditeten, således at ultimo stemmer.  

  Nettoomsætning 
- Driftsomkostninger 
= Driftsresultat før skat (EBIT) 

+ 
Afskrivninger og andre ikke likviditetskrævende 
omkostninger 

- Betalt skat 
= Cash earnings 

+/- Forskydning i arbejdskapital  
= Pengestrøm fra driften 

+/- Anlægsinvesteringer og frasalg 
= Frit cash flow til lånegivere og ejere (FCF) 

+/- Finansielle ind og udbetalinger (efter skat) 
-/+ Afdrag/optagelse af ny gæld 

= Frit cash flow til ejere 
- Udbytte 
= Overskydende likviditet 

 

For at fastlægge WACC beregnes den som følgende: 

WACC = (Egenkapital * Egenkapitalomkostninger) + (Fremmedkapital * 

Fremmedkapitalomkostninger)  

SKAT anbefaler at der anvendes en konstant kapitalstruktur, da det kan være forholdsvis vanskeligt 

at estimere en løbende tilpasning, selvom det mest korrekte ville være at anvende det. Derfor 

anbefaler SKAT også at virksomhedens aktivitetsområder er styrende for komponenterne i 

WACC’en. Det vil sige såfremt aktiviteterne er koncentreret på det danske marked skal WACC’en 

bestå af de komponenter en dansk investor vil anvende.   

TSS cirkulære 2000-10 
Cirkulærer TSS 2000-10 er et vejledende cirkulærer der er skabt som et hjælpemiddel i 

værdiansættelsen ved goodwill. Det skal dog bemærkes at cirkulæret blot en vejledning og dermed 

ikke en lov der skal følges.  
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SKAT henviser 13  dog også til at der i visse brancher er bestemte måder at foretage 

værdiansættelsen på og derfor vil TSS cirkulæret 2000-10 ikke kunne bruges i den forbindelse. 

 Goodwill skal værdiansættes til handelsværdien over et skøn ved overdragelses tidspunktet til 

interesseforbundne parter eller afhængige/uafhængige parter.  

En værdiansættelse af goodwill kan dog være svær at foretage såfremt handelsværdien ikke før har 

været handlet på et aktivt marked. Det er derfor vigtigt at man sørger for at værdien på goodwillen 

har en handelsværdi, der giver det reelle billede, da en værdi der vil ligge for langt fra det rigtige 

billede, vil kunne udløse skattemæssige konsekvenser.  

En skattemæssig konsekvens kunne være udbytte skat, såfremt handelsværdien ikke giver det 

rigtige billede og derfor kunne anses som maskeret udbytte. Derfor er det altid vigtigt at der i 

værdiansættelsen ligger henvisninger til eventuelle vejledninger eller en branches bestemte måde at 

foretage værdiansættelsen på.  

Beregningsmodellen 
Som beskrevet i ovenstående er TSS Cirkulæret 2000-10 en vejledning der kan bruges i forbindelse 

med værdiansættelse af goodwill. Derved er der også en standardiseret beregningsmodel som er 

skitseret i punkterne 1-7. 

1. Beregningsgrundlaget – Indtjeningsevnen 

Beregningsgrundlaget for virksomhedens indtjeningsevne, er de seneste 3 års regnskabsmæssige 

resultater før skat jf. de gældende regler i årsregnskabsloven. Hvis der ikke er blevet udarbejdet 

årsregnskaber efter reglerne i årsregnskabsloven, er det muligt at anvende virksomhedens 

skattepligtige indkomst som grundlag.   

2. Regulering i de enkelte år 

Såfremt der tages udgangspunkt i det regnskabsmæssige resultat før skat, korrigeres der for ikke 

udgiftsført løn eller vederlag til en eventuel medarbejdende ægtefælle, finansielle poster, 

eventuelle ekstraordinære poster jf. årsregnskabsloven samt regnskabsmæssige afskrivninger på 

goodwill der er tilkøbt.  

                                                           
13 http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=82338 
 

http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=82338
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Hvis er tages udgangspunkt i den skattepligtige indkomst, korrigeres der for den skattepligtige 

indkomst af beløbet til medarbejdende ægtefælle, finansielle poster, 

investeringsfondshenlæggelser, forskudsafskrivninger, andre ikke skatterelevante driftsmæssige 

poster samt skattemæssig afskrivninger på goodwill der er tilkøbt.  

De to forskellige tilgange illustreres således: illustrering  

 

 

 

Illustrering med grundlag i regnskabsmæssig resultat

Resultat før skat

-

- Finansielle indtægter

+ Finansielle udgifter

+/- Eventuelle ekstraordinærer poster

+ Afskrivninger på tilkøbt goodwill
= Korrigeret resultat

Ikke udgiftsført løn eller vederlag til eventuel 
medarbejdende ægtefælle

Illustrering med grundlag i skattepligtig indkomst

Skattepligtig indkomst

-

- Finansielle indtægter

+ Finansielle udgifter

+ Investeringsfondshenlæggelser

+ Forskudsafskrivninger

+/- Andre ikke skatterelevante driftsmæssige poster

+ Afskrivninger på tilkøbt goodwill
= Korrigeret resultat

Medarbejdende ægtefælle
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3. Vægtet gennemsnit af de korrigerede resultater  

Det vægtes forskelligt i goodwill beregningen på de korrigerede resultater. Derved bliver 

resultatet for det tredjesidste regnskabsår ganget med 1, ligeledes bliver det andensidste 

regnskabsår ganget med 2 og til sidst bliver det seneste regnskabsår ganget med 3. 

Derved bliver de 3 regnskabsårs resultater multipliceret sammen og derefter divideres 

totalbeløbet med 6, der herefter giver en vægtet gennemsnitsindtjening.  

Illustreret formel giver et godt billede af ovenstående beskrivelse:  

 

Derved vægter seneste regnskabsår højere end det tredjesidste, da værdiansættelsen dermed 

bliver mere nutidig. 

4. Korrektion for udviklingstendens 

Såfremt de korrigerede resultater udviser en konstant udvikling i resultaterne, inden for den 3 

årige periode, beregnes der et tillæg eller et fradrag for udviklingstendensen, som det samlede 

vægtede resultat korrigeres med.  

Er udviklingstendensen positiv tillægges denne til gennemsnitsindtjeningen som er beregnet i 

punkt 3. Hvis udviklingstendensen er negativ fratrækkes den derimod.  

Nedestående eksempler viser en udvikling som er konstant, der dermed skal beregnes og med i 

værdiansættelsen af goodwill. 

Vægtet gennemsnitlig resultat

= (2012 X 3) + (2013 X 2) + (2014 X 1)
6
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Nedestående eksempel viser en udvikling der ikke er konstant og derfor ikke skal medtages eller 

beregnes i værdiansættelsen af goodwill. 

 

En beregning af det tillæg eller fradrag der er for udviklingstendensen tager udgangspunkt i det 

regnskabsmæssige resultats udvikling fra det seneste regnskabsår til det sidste regnskabsår, 

begge før overdragelsen.  

Forskellen mellem disse to tal divideres så med 2, da det er et udtryk for den gennemsnitlige 

udvikling. Nedestående formel giver et godt eksempel af dette. 
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5. Fradrag af driftsherreløn 

Hvis goodwillen skal værdiansættes i en personlig ejet virksomhed, skal der fratrækkes 

halvdelen af resultatet efter punkt 4, da det bliver betegnet som driftsherreløn. Der må som 

minimum fratrækkes 250.000 kr. og maksimalt 1.000.000 kr. uanset resultatets niveau. 

Beregnes goodwillen i for et selskab, vil der ikke foretages fradrag af driftsherreløn, da det 

typisk vil antages at man derigennem har modtaget løn. I vores casegennemgang af et selskab, 

er dette punkt derfor ikke aktuelt. 

6. Forrentning af virksomhedens aktiver. 

Uanset om man har fratrukket driftsherreløn eller ej skal der fratrækkes en forrentning af 

virksomhedens aktiver, som er den seneste balance forud for overdragelsen, dog ikke 

driftsfremmede aktiver. 

Driftsfremmede aktiver kan være værdipapirer, pantebreve likvider, den bogførte værdi af 

tilkøbt goodwill og udlejningsejendomme.  

Da en udlejningsejendom bliver anset som en særskilt virksomhed, anser man denne for at være 

driftsfremmed. Derved skal resultatet for udlejningsejendommen fratrækkes i beregningen under 

punkt 2.  

Hvis der er igangværende arbejder skal disse optages til nettoværdien, da det betegnes som et 

samlet aktiv.  

Forrentningsprocenten skal anvendes ved overdragelsestidspunktets gældende kapitalafkastsats 

som jf. virksomhedsskattelovens § 9 plus 3%. Kapitalafkastsatsen er for 2014 2%, hvorfor den 

samlede forrentningsprocent er 5%. 

7. Kapitalisering 

 Når fradraget i punkt 6 er anvendt skal beløbet der fremkommer deraf kapitaliseres med 

kapitaliseringsfaktoren. Kapitaliseringsfaktoren er forholdet mellem det forventede årlige afkast 

i procent og det antal år man kan forvente afkastet ud fra goodwillens levetid.  
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Det forventede årlige afkast fastsættes ved overdragelsestidspunktet med et tillæg på 8% jf. 

Virksomhedsskatteloven § 9. Kapitalafkastsatsen er for 2014 2% jf. SKM2014.579.SKAT og 

derved bliver det forventede årlige afkast 10%.  

Den erhvervede goodwills levetid skal også estimeres. De faktorer der kan have indflydelse på 

goodwillen kan være kompleksiteten af produkter/ydelser, et anerkendt varemærke der gør at 

levetiden bliver længere. Dog vil produkter der har karakter af standardprodukter typisk 

fastsættes til en levetid på 7 år14. Det kan også oplyses at leve tiden for erhvervet goodwill i 

mindre håndværkervirksomheder vil have en kort levetid.  

Nedestående figur viser hvor meget levetiden har af betydning for goodwillen på 

kapitaliseringsfaktoren ved en forrentning på 10%.  

 

Som det kan ses af ovenstående figur, er det stor forskel på forrentningen ved en levetid på 3 år 

med en forrentning på 1,3 mens forrentningen ved en levetid på 8 år er 3.  

  

                                                           
14 SKM.2002.50.LSR 

Levetid 
(år)/rent
e

10 pct.

1 0,45
2 0,89
3 1,3
4 1,68
5 2,04
6 2,38
7 2,7
8 3
9 3,28
10 3,55
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Værdiansættelse af aktier jf.  TSS Cirkulære 2000-9: 

Indledning: 
TSS cirkulæret vil kort blive beskrevet ved en gennemgang af den såkaldte hjælperegel, samt en 

beskrivelse af anvendelsesområdet for cirkulæret. 

Anvendelsesområde: 
TSS cirkulæret 2000-9 kan især benyttes ved overdragelse mellem interesseforbundne parter. 

Grundet tvivl vedrørende parternes uafhængighed, har skattemyndighederne været nødsaget til at 

lave retningslinjer, da beskatningen af en gaveoverdragelse ellers kunne være urimelig. Ved ikke-

interesseforbundne parter, må man formode hver enkelt part gør som er bedst for dem selv. 

Cirkulæret bruges såfremt man ikke kender værdien på sine unoterede aktier, som skal overdrages. 

I langt de fleste tilfælde hvor cirkulæret tages i brug, har aktierne ikke været i handel, hvorfor 

handelsværdien er ukendt. 

Hjælpereglen: 
”Udgangspunktet er, at aktiernes værdi beregnes som summen af værdierne af de enkelte 

aktivposter i selskabet minus de respektive gældsposter i selskabet. Den således opgjorte værdi 

tillægges værdien af goodwill. Der anvendes således et substansprincip. ”15 

Opgørelsen af aktivernes samt passivernes værdi vil tage udgangspunkt i det seneste aflagte 

årsregnskab. 

Der skal dog laves korrektioner til følgende regnskabspunkter, hvis relevante: 

1. Fast ejendom 

2. Associerede virksomheder 

3. Goodwill og andre immaterielle anlægsaktiver 

4. Udskudt skat 

5. Andre forhold 

                                                           
15https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=13733 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=13733
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Ved den faste ejendom skal der tages udgangspunkt i den seneste offentliggjorde ejendomsværdi, 

mens der tillægges værdien af omkostningen ved eventuelle forbedringer. Det bemærkes dog at 

udenlandske ejendomme medtages til bogført værdi. 

Værdien af associerede virksomheder skal ligeledes behandles under reglerne for cirkulæret, 

hvorfor eventuelle ejendomme, goodwill, udskudt skat eller andre forhold ligeledes skal behandles. 

Associerede virksomheder defineres som værende en virksomhed hvor man ejer 20% eller mere 

optil og inklusiv 50% eje. 

Ved indregning af goodwill henvises der i øvrigt til reglerne beskrevet tidligere i vores opgave 

omkring cirkulære TSS 2000-10. 

Netto udskudt skat kan medregnes i opgørelsen, dog under hensyntagen til de ovennævnte 

korrektioner, dog maksimum til kurs 100. 

Andre forhold betegnes som den indregnede værdi af egne aktier, som ikke kan medtages i 

opgørelsen. 

Cirkulæret bemærker i øvrigt også følgende: 

”Det resultat, der følger af hjælpereglens anvendelse, vil kunne fraviges i sin helhed eller for så 

vidt angår enkeltposter, når det må anses for relevant og væsentligt for at finde et egnet udtryk for 

værdien af de overdragne aktier. ”16 

Derfor skal man være opmærksom på at SKAT udelukkende har lavet retningslinjerne til 

værdiansættelse af aktier, men at retningslinjerne kan afviges af såvel rådgivere, ejere og af SKAT. 

                                                           
16https://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=82336 

https://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=82336
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Generationsskifte af Miljøvenlig ApS  
Den teori der er beskrevet fra afsnittet ”planlægning af Generationsskiftet” til ”værdiansættelse af 

aktier jf. TSS cirkulære 2000-9” vil der efterfølgende gøres brug af og blive anvendt på Miljøvenlig 

ApS. Tidligere i opgaven har vi beskrevet virksomheden, hvorfor specifikationer og andre detaljer 

henvises dertil.  

Som tidligere nævnt ønsker Anders Andersen at generationsskiftet skal ske til hans søn Peter 

Andersen. Anders Andersen er dog i tvivl om hans søn Peter har en stor nok formue og derfor har 

det økonomiske råderum som et generationsskifte kan kræve. Specielt nu hvor det nye lovændring 

som ændrede cirkulærer nr. 185 af 17. november 1982 d. 5. februar 2015, kan betyde at en tidligere 

mulighed for et generationsskifte nu ikke er muligt længere.  

Anders Andersen vil derfor gerne have et overblik over hvilke økonomiske muligheder såvel som 

også de skattemæssige samt de konsekvenser dette vil udløse, inden han beslutter sig for om der 

skal foretages et generationsskifte.  

Præsentation af case virksomhed 
Miljøvenlig ApS er et mindre anpartsselskab med 10 ansatte. Den daglige drift står selskabets ejer, 

Anders Andersen for. Anders Andersen er 61 år gammel. Anders Andersen stiftede selskabet for 14 

år siden, og har opbygget det fra bunden af. I de seneste 2 år har Anders Andersens søn Peter 

Andersen arbejdet i selskabet. Selskabet arbejder blandt andet med grøn energi samt afskaffelse af 

industrielle produkter på bedst mulig vis. Selskabet har de seneste 3 år vokset med store skridt, men 

Anders Andersen føler dog at han inden for en kortere årrække gerne vil trække sig tilbage og har i 

den forbindelse gjort sig flere overvejelser omkring selskabets videreførelse. Selskabet har de 

senere år måtte foretage en række investeringer, ligesom selskabet for år tilbage har købt en 

bygning, hvorfra den daglige drift køres. 

Anders Andersen ansatte sin søn for to år siden med henblik på at vurdere hvorvidt han kunne 

overtage selskabet på sigt. Anders Andersen har derfor valgt at Peter skal være ansat som 

almindelig funktionær i virksomheden, da han først gerne vil sikre sig at Peter har evnerne samt den 

rigtige interesse, inden han gør sig andre overvejelser. Anders Andersen har derfor kontaktet sin 

revisor for at få rådgivning til hvordan selskabet eventuelt kan overdrages til hans søn. 
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Selskabsforhold 
Selskabet har i en årrække ejet en bygning, hvorfra den daglige drift sker. Bygningen er ikke 

essentiel for driften, men det er ikke i Anders Andersens overvejelser at sælge denne i forbindelse 

med generationsskiftet. Han ser helst ejendommen bliver i selskabet, og at det drives videre fra 

adressen. 

Selskabet ledes af Anders Andersen, som dog har sin søn under sig. Herefter følger en flad struktur, 

med tre administrative medarbejdere, samt en række sælgere og service medarbejdere. Der er i de 

senere år brugt omkostninger på at udvikle selskabets kompetencer, herunder alternativ afskaffelse 

af industrielle produkter. Dette har haft en positiv effekt på driften. Selskabet bruger 

underleverandører til håndteringen af de industrielle produkter, og har derfor ikke behov for større 

investeringer i form af driftsmidler mv. 

Forventninger til fremtiden 
Det er forventningen at den positive udvikling selskabet har været inde i de seneste år, vil forsætte 

som minimum de næste to år. Anders Andersen har derfor også været på markedet og lede efter nye 

medarbejdere, og i særdeleshed endnu en sælger for at udvide deres markedsandel yderligere. Det er 

meningen at der fremadrettet skal fokuseres endnu mere på den jyske del af selskabet, da Peter 

Andersen mener der kan vindes store markedsandele her.  
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Indtrædende og udtrædende part. 
Anders Andersen har på baggrund af sit selskab de seneste år kunne udlodde en større del af 

egenkapitalen til sig selv privat. Dette har betydet han i foråret 2012, har investeret i et større 

sommerhus i Nordjylland. Ligeledes ejes der et større parcelhus i Nordsjælland tæt på selskabet. 

Sommerhuset i Nordjylland blev der i sin tid lånt 60 % til, og der er ikke afdraget sidenhen på dette. 

Parcelhuset blev i 2013 vurderet til 5.400.000, og Anders Andersen har et prioritetslån hvor der 

skyldes 2.250.000 i huset endnu. Anders Andersens nettoformue ser derfor således ud: 

 

 

Peter Andersen er 34 år gammel, boende i sin egen lejlighed sammen med kæresten. Peter Andersen 

købte lejligheden i 2009, og har sidenhen istandsat den. Der er derfor ikke betalt det store af gælden 

på lejligheden, som er vurderet til 2.450.000 kr. Peter Andersen og kæresten skylder stadig 

2.100.000 i lejligheden. Peter Andersens nettoformue ser derfor således ud: 

 

  

(alle tal er i t.kr.)
Aktiver / Passiver Aktiver Passiver

Ejendom i Nordsjælland 5.400 2.250
Egenkapital i Miljøvenlig ApS 10.971 0
Sommerhus i Nordsjylland 2.200 1.320

18.571 3.570

Nettoformue 15.001

(alle tal er i t.kr.)
Aktiver / Passiver Aktiver Passiver

Lejlighed 2.450 2.100

2.450 2.100

Nettoformue 350
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Historisk udvikling: 
Selskabet har været inde i en positiv udvikling de seneste år, og selskabet egenkapital samt 

årsresultater har siden 2012 været stigende. Selskabets resultatopgørelse samt balance for 2012, 

2013 og 2014 er derfor således: 

 

(alle tal er i t.kr.) 2014 2013 2012
Resultatopgørelse
Nettoomsætning 71.340 61.933 55.846
Vareforbrug -47.765 -42.535 -39.012
Andre eksterne omkostninger -2.485 -2.384 -2.412

Bruttofortjeneste 21.090 17.014 14.422

Personaleomkostninger -10.631 -9.135 -8.856
Af- og nedskrivninger -1.748 -2.219 -2.156

Driftsresultat 8.711 5.660 3.410

Finansielle indtægter 5 82 120
Finansielle omkostninger -1.435 -418 -320

Ordinært resultat før skat 7.281 5.324 3.210

Skat af årets resultat -1.845 -1.343 -746

Årets resultat 5.436 3.981 2.464

Skattepligtig indkomst 8.753 5.923 3.123
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Delkonklusion på selskab 
Selskabet ledes at Anders Andersen som også var den oprindelige stifter.  Selskabet har været inde i 

en positiv fremgang gennem de seneste år, og deres egenkapital er derfor fra 2012 til 2014 vokset 

fra t.kr. 4.854 til t.kr. 10.971. Anders Andersen er dog klar til at overveje et generationsskifte til 

hans søn Peter, da Anders er blevet 61 år gammel, ligesom Peter har været ansat i et par år. Anders 

har en nettoformue på t.kr. 15.001, inklusiv hans anparter i selskabet, mens Peter udelukkende har 

en nettoformue på t.kr. 350. 

  

(alle tal er i t.kr.) 2014 2013 2012
Aktiver

Bygninger og grunde 7.281 7.136 7.356
Driftsmateriel og inventar 665 401 230

Materielle anlægsaktiver 7.946 7.537 7.586

Tilgodehavender fra salg 13.975 13.622 11.422
Andre tilgodehavender 4.649 942 796
Likvide beholdninger 3.160 3.470 1.666

Omsætningsaktiver 21.784 18.034 13.884

Aktiver i alt 29.730 25.571 21.470

Passiver

Aktiekapital 50 50 50
Overført overskud 8.121 5.485 3.504
Foreslået udbytte for regnskabsåret 2.800 2.000 1.300

Egenkapital 10.971 7.535 4.854

Udskudt skat 246 467 480
Prioritetsgæld 5.486 5.662 5.847
Øvrig gæld 13.027 11.907 10.289

Gældsforpligtelser 18.759 18.036 16.616

Passiver i alt 29.730 25.571 21.470
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Indledning på generationsskifte 
For det kommende afsnit der vil vedrører Miljøvenlig ApS, vil tidligere beskrevet afsnit om 

planlægning, aktieavance beskatningsloven § 34 og 36 samt værdiansættelses vejledningerne, blive 

brugt på Miljøvenlig ApS.  

Der vil derfor, ud fra beskrevet information om case virksomheden, blive tilgået en mere analytisk 

tilgang. Vi vil derfor først opstille forslag til hvordan Miljøvenlig ApS og dermed også Anders 

Andersen bedst muligt kan overdrage virksomheden og planlægningen heri.  

Andet skridt vil vedrører værdiansættelsen. Til dette vil vi bruge Cirkulærer TSS 2000-9 og TSS 

2000-10. 

Tredje skridt i processen vil omhandle opstilling og beregning af de generationsskifte modeller som 

vurderes mulige i forhold til Miljøvenlig ApS.  

Til sidst vil vi give en vurdering for hvilke muligheder der er for Anders Andersen og vores forslag 

til hvilke han bør følge.  

Planlægning 
Under afsnittet ”Præsentation af Case virksomheden” og beskrives der de udfordringer og tanker 

som Anders Andersen har gjort sig i forbindelse med generationsskiftet. I næste afsnit ”Planlægning 

af Generationsskiftet” beskrives der yderligere om de overvejelser som der er vigtige at foretage 

sig, når man skal planlægge et generationsskifte.  

Der vil derfor i det følgende afsnit blive vurderet hvilke overvejelser som Anders Andersen skal 

foretage sig, så han derved kan få et så problemfrit generationsskifte som muligt.  

Hvem skal der overdrages til 
Anders Andersen har kun ønsket, at et generationsskifte skal foretages til hans søn Peter Andersen.  

Ad Peter Andersen 
For at overdragelsen skal ske til Peter Andersen, vil det være nødvendigt for Anders Andersen at 

foretage sig en række overvejelser.  

Det første punkt i overvejelserne vil være at vurdere om hvorvidt Anders Andersens søn Peter 

Andersen, har opnået tilstrækkelig erhvervserfaring i selskabet. Vurdere han dette, vil næste skridt 

være at give ham en leder stilling. For at sikre sig at Peters evner som leder bliver så gode som 

muligt, vil det være en god ide at næstkommanderende i virksomheden eller sågar Anders Andersen 



Side | 52  
 

selv støtter ham og giver gode råd når det er nødvendigt. På denne måde vil Peter lære de redskaber 

der er nødvendige for at kunne drive virksomheden. Yderligere vil virksomhedens 

samarbejdspartnere stille og roligt få et godt kendskab til Peter Andersen.  

Igennem denne periode hvor Peter lærere at være leder, vil Anders Andersen samtidig have 

mulighed for at vurdere om det stadig skal være hans søn der skal overtage virksomheden. Såfremt 

Anders Andersen vurdere at der stadig er noget vej før Peter er klar, vil det være en god ide hvis 

Anders Andersen eventuelt foreslår noget uddannelse der kan give ham nogle yderligere 

kompetencer.  

Det er også vigtigt at Peter samtidig kommer med forslag til hvordan han selv mener at 

virksomheden kan udvikle sig yderligere i fremtiden. Disse forslag vil selvfølgelig være en løbende 

proces og vil være en del af udarbejdelsen og forretningsgrundlaget, som også nævnt i 

virksomhedsanalysen. Det er vigtigt at forretningsgrundlaget er udarbejdet så godt som muligt da 

det er et vigtigt led i generationsskiftet. Peter kunne eventuelt komme med forslag om ændringer på 

det mandskabsmæssige, organisatoriske eller investeringsmæssige plan.  

Forslagene/planerne vil blive præsenteres på møder, der finder sted eksempelvis hvert kvartal eller 

hvert halvår mellem Peter Andersen og Anders Andersen. Her vil det også være en god ide at have 

revisor eller anden rådgiver med på mødet.  

Gennem dette vil det være muligt at gøre virksomheden klar til vækst, imens man timer selve 

overdragelsen til det helt rigtige tidspunkt, samtidig vil Peter gennem møderne få et løbende 

overblik over de indtjeningsmuligheder der er.  

Værdiansættelse 
Som nævnt i vores gennemgang af værdiansættelsesmetoder, så er SKAT’s udgangspunkt at der 

skal værdiansættes efter DCF modellen. Ud fra vores case præsentation har vi dog ikke de 

nødvendige oplysninger, ligesom der i dagligdagen i sådan et mindre selskab, formentlig ikke er 

mulighed for at fremskaffe de nødvendige oplysninger eller har de nødvendige ressourcer til at 

lave en værdiansættelse på baggrund af DCF modellen. Derfor vil vi i casen lave en 

værdiansættelse på baggrund af TSS cirkulære 2000-9. 
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Værdiansættelse jf. TSS cirkulære 2000-9. 
Jf. vores gennemgang af cirkulæret tidligere i opgaven, bruges netop dette cirkulære til 

værdiansættelse af aktier samt anparter i et selskab. 

Vi anvender i tilfældet derfor hjælpereglen på følgende området: 

1. Fast ejendom 

2. Associerede selskaber 

3. Goodwill og andre immaterielle aktiver 

4. Udskudt skat 

5. Andre forhold 

Ud fra ovenstående 5 punkter og sammenlignet med balancen som er præsenteret i afsnittet 

præsentationen af case virksomhed, kan vi dog udelukke at skulle beregne punkt 2 og 5 da selskabet 

hverken ejer anparter i associerede virksomheder, eller ejer egne aktier. 

Beregning af fast ejendom 

Ejendommen skal reguleres såfremt der er forskel på den indregnede værdi og den offentlige 

ejendomsvurdering. I vores case er den seneste offentlige ejendomsvurdering på 7.200.000 og er 

tilbage fra 2012. Siden da er der dog udført en mindre ombygning i 2014 på kr. 375.000. 

Jf. hjælpereglen skal dette derfor tillægges og posten bygninger og grunde sættes derfor til kr. 

7.575.000 på aktiv siden. 
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Beregning af goodwill 

Beregningen af goodwill bliver lavet i et separat afsnit. Der henvises derfor til afsnittet af 

værdiansættelsen af goodwill jf. TSS cirkulære 2000-10. Værdiansættelsen jf. cirkulæret er dog kr. 

21.531.150 

Beregning af udskudt skat 

Som nævnt tidligere kan den udskudte skat (netto) medregnes, dog kan negativ udskudt skat til pari 

eller herunder. Nedenfor er vist opgørelse over udskudt skat i forhold til regnskabet for 2014. 

 

Jf. hjælpereglen skal der dog laves en regulering af den udskudte skat, i forhold til de reguleringer 

der tidligere er lavet ved brug af hjælpereglen. 

  

Opgørelse af udskudt skat

Regnskabs- Skatte-
mæssig værdi mæssig værdi Forskel

Grunde og bygninger 7.306.000 6.429.653 876.347
Driftsmidler og inventar 665.000 420.650 244.350
Debitorer 13.950.000 14.025.000 -75.000

Grundlag for beregning af udskudt skat 1.045.697

Udskudt skat, 23,5% af kr. 1.045.697 245.739 

I årsregnskabet indregnes udskudt skat med 246.000 
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Da værdiansættelsen af grunde og bygninger har ændret sig, ser den nye opgørelse over udskudt 

skat således ud: 

 

I vores værdiansættelse indregnes udskudt skat derfor til kr. 309.000 

  

Opgørelse af udskudt skat

Regnskabs- Skatte-
mæssig værdi mæssig værdi Forskel

Grunde og bygninger 7.575.000 6.429.653 1.145.347
Driftsmidler og inventar 665.000 420.650 244.350
Debitorer 13.950.000 14.025.000 -75.000

Grundlag for beregning af udskudt skat 1.314.697

Udskudt skat, 23,5% af kr. 1.314.697 308.954 

I årsregnskabet indregnes udskudt skat med 309.000 
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Værdiansættelse af goodwill jf. TSS cirkulære 2000-10 
Som nævnt tidligere i vores beskrivelse af TSS cirkulære 2000-10 er der en standardiseret 

beregningsmodel hvor der skal gennemgås 7 punkter. 

1. Indtjeningsevnen 

Selskabets seneste tre års resultater før skat er fordelt således;  

2012 = 3.210.000  

2013 = 5.324.000 

2014 = 7.281.000 

 

2. Regulering af de enkelte år 

Der reguleres herefter for medarbejdende ægtefælle, finansielle poster samt eventuelle 

ekstraordinære poster. I casen er der hverken medarbejdende ægtefælle eller ekstraordinære 

poster, hvorfor vi blot aflæser det ordinære resultat før skat fratrukket finansielle indtægt og 

tillagt finansielle omkostninger. 

2012 = 3.410.000 

2013 = 5.660.000 

2014 = 8.711.000 

 

3. Vægtet gennemsnit af de korrigerede resultater 

Herefter skal resultatet vægtes forskelligt, hvor 2014 tallet bliver vægtet med 3, 2013 tallet 

bliver vægtet med 2, mens 2012 tallet bliver vægtet med 1. 

Samlet set giver det et vægtet gennemsnit på kr. 6.810.500 

 

4. Udviklingstendens 

Såfremt der er en konstant udviklingstendens i selskabets resultater skal der tillægges eller 

fratrækkes tendensen. I casen er der en positiv tendens, og der bruges derfor den tidligere 

præsenterede formel. Vi anvender derfor det korrigerede resultat for 2014 og trækker det 

korrigerede resultat for 2012 fra. Herefter divideres med 2, hvorefter vi har vores 

udviklingstendens der skal lægges til. 
8.711.000 − 3.410.000

2 = 2.650.500 
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Udviklingstendensen lægges sammen med det korrigerede resultat, og bliver derfor kr. 

9.461.000. 

 

5. Fradrag af driftsherreløn 

I langt de fleste selskaber vil dette punkt være irrelevant. Dette skyldes at der i selskaber 

normalt set aflønnes ejeren. I casen er dette også tilfælde. Havde det derimod været en 

personlig ejet virksomhed skulle der beregnes. Dette er dog ikke tilfældet hvorfor der ikke er 

fradrag for driftsherreløn. 

 

6. Forrentning af virksomhedens aktiver 

Der kan yderligere fratrækkes en forrentning af virksomhedens aktiver, som er den seneste 

balance forud for overdragelsen dog fratrukket driftsfremmede aktiver. I vores case har vi 

ingen driftsfremmede aktiver, da der hverken er udlejningsejendom, værdipapirer eller 

lignende. For at beregne forrentningen bruges kapitalafkastsatsen jf. 

virksomhedsskattelovens § 9 tillagt 3 %. Den seneste offentliggjorte kapitalafkastsats er fra 

2014 og er 2 %. Derfor kan der fratrækkes 5 % forrentningsprocent af aktiverne. De samlede 

aktiver for 2014 er 29.730.000. 5 % heraf udgør kr. 1.486.500 

Beløbet fratrækkes det beløb vi har lagt sammen i punkt 4. Dermed er værdien kr. 7.974.500 

 

7. Kapitalisering 

Som nævnt i beskrivelsen er kapitaliseringsfaktoren sammenhængen mellem det forventede 

årlige afkast og det antal år der forventes man får afkast ud af det såkaldte goodwill. Det 

forventede årlige afkast er allerede fastsat, da man bruger kapitalafkastsatsen med et tillæg 

på 8 %. Det er allerede under punkt 6 fastslået at kapitalafkastsatsen er fastsat til 2 % for 

2014. Derfor er det forventede afkast 10 %. Herefter skal det forventede antal år man får 

afkast fra goodwill fastslås. Som præsentationen af casen bærer præg af, er der ikke tale om 

komplekse produkter, men derimod et standard produkt. Som nævnt i beskrivelsen af 

kapitalisering vil et standard produkt normalt fastsættes til at have en levetid på 7 år. 

Kapitaliseringsfaktoren ved en levetid på 7 år med forventet afkast på 10 %, er 2,7.  

Goodwill kan dermed fastsættes til 2,7 * 7.974.500 = 21.531.150 
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Konklusion 
Den samlede værdiansættelse af aktierne findes herefter ved at lave reguleringerne til de 
regnskabsmæssige tal i balancen, og trække passiverne fra aktiverne. Beregningerne illustreres 
således:  

 

  

Goodwill 21.531

Bygninger og grunde 7.575
Driftsmateriel og inventar 665

Materielle anlægsaktiver 8.240

Tilgodehavender fra salg 13.975
Andre tilgodehavender 4.649
Likvide beholdninger 3.160

Omsætningsaktiver 21.784

Udskudt skat 309
Prioritetsgæld 5.486
Øvrig gæld 13.027

Gældsforpligtelser 18.822

Værdiansættelse i alt 32.733
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Gennemgang af overdragelsesscenarier 
Der vil i dette afsnit blive beskrevet hvilke skattemæssige og likviditetsmæssige konsekvenser de 

udvalgte scenarier har for den udtrædende part, samt den indtrædende part. 

Der vil blive gennemgået de overdragelsesmetoder der er beskrevet i vores tidligere afsnit. 

Gennemgangen vil tage udgangspunkt i værdiansættelsen af Miljøvenlig ApS, og der vil således 

blive gennemgået følgende scenarier: 

1. Almindeligt skattepligtigt salg 

2. Salg med succession 

3. Overdragelse via gave 

4. Salg med succession samt via gave 

5. Overdragelse via aktieombytning samt A/B model. 

Beregningerne bliver præsenteret i t.kr. og vi vil slutteligt i afsnittet lave en sammenligning af de 

skattemæssige samt likviditetsmæssige konsekvenser for både Anders og Peter. 

I vores beregninger er det i øvrigt antaget af Anders er gift, og at hans kone ingen skattepligtig 

aktieindkomst har i nogle af årene. 

Ligeledes er der ikke taget højde for ejer tids nedslag, da Anders som tidligere nævnt stiftede 

selskabet for 14 år siden, og det dermed er efter 1993. 

Scenarie 1 Almindeligt skattepligtigt salg 
Som beskrevet tidligere i opgaven vil et almindelige skattepligtigt aktiesalg betyde at Anders 

beskattes af forskellen mellem den oprindelige anskaffelsessum af anparterne og afståelsessummen 

af anparterne. 

Vi har tidligere i opgaven beskrevet værdiansættelsen af aktierne jf. TSS 2000-9. Vi ved derfor at 

afståelsessummen bør være t.kr. 32.733. Anskaffelsessummen for Anders var t.kr. 1.000 ved 

stiftelsen.  
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Opgørelsen over aktiegevinst og aktiebeskatning kan derfor opstilles således: 

 

 

Aktiesalget vil overordnet set være den mest enkle og hurtige måde at overdrage alle aktierne på. 

Transaktionen kræver dog, at der er likviditet til både en stor skattebetaling for udtrædende part, 

samt en likvidationsbehov for indtrædende part.  

Konsekvenser for Anders 

Anders modtager t.kr. 32.733 som handelsvederlag fra sønnen Peter. Heraf skal Anders dog betale 

beskatningen af avancen, svarende til t.kr. 13.313. De økonomiske konsekvenser for Anders kan 

opstilles således: 

• Bruttolikviditet + 32.733 

• Skattebetaling af avance -13.313 

• Nettolikviditet + 19.420 

  

Skattepligtig aktieavance

Afståelsessum 32.733
Anskaffelssum -1.000

Aktiegevinst 31.733

Avancebeskatning

27% beskatning af t.kr. 99 27
42% beskatning af t.kr. 31.634 13.286

Beskatning 13.313
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Konsekvenser for Peter 

Da Peter er indtrædende part i overdragelsen vil der ingen skattemæssig konsekvens være for ham. 

Til gengæld skal han finansiere hele overdragelsessummen af hans private økonomi. 

De økonomiske konsekvenser for Peter kan opstilles således: 

• Bruttolikviditet -32.733 

• Skattebetaling 0 

Peters anskaffelsessum vil herefter være t.kr. 32.733 

Scenarie 2 salg med succession 
Salg via succession har den konsekvens at den indtrædende part indtræder i den udtrædende parts 

skattemæssige henseende, i forhold til aktiernes anskaffelsessum og anskaffelsestidspunkt. 

Værdiansættelsen af aktierne er tidligere opgjort jf. TSS 2000-9.  

For at successionen gennemføres er der en række betingelser som er opstillet tidligere i opgaven 

under punktet Krav til selskabet og krav til overdragne aktier. 

1. der skal overdrages minimum 1 % af anparterne i selskabet. 

2. succession kan udelukkende gennemføres såfremt der er en aktieavance ved afståelsen 

3. der skal gives meddelelse om successionen til SKAT senest på næste selvangivelse 

4. Selskabet er ikke omfattet af pengetanksreglen 

De første tre punkter ved vi tidligere er opfyldt. Det er meningen at alle anparterne skal overdrages, 

ligesom vi har beregnet en aktiegevinst på t.kr. 31.733. Punkt tre opfyldes efter successionen er 

sket. 

I forhold til pengetanksreglen benytter vi reglerne opstillet under punktet krav til selskabet. Det er 

således et krav at minimum 50 % af indtægterne ikke sker fra passiv anbringelse. Ligeledes må 50 

% af aktiverne ikke være fra passiv pengeanbringelse. Beregningerne skal tage udgangspunkt de 

seneste tre regnskabsår. 

 

 



Side | 62  
 

Beregningerne er vist herunder: 

 

 

Beregningerne viser at såvel indtægtskriteriet og aktivkriteriet i pengetanksreglen er opfyldt i 

forhold til gennemførelsen af successionen. Alle nævnte betingelser er derfor opfyldt, og dermed 

kan successionen gennemføres. 

  

Gennemsnit seneste
3 regnskabsår

Indtægtskriteriet

Nettoomsætning 63.040
Finansielle indtægter 69

Indtægter i alt 63.109

Finansielle indtægter (passiv anbrigelse) 69

Indtægter fra passiv pengeanbrigelse i procent 0,11%

Gennemsnit seneste
3 regnskabsår

Aktivkriteriet

Regnskabsmæssige aktiver i alt 25.590
Goodwill jf. TSS 2000-9 21.531

Indtægter i alt 47.121

Finansielle indtægter (passiv anbrigelse) 2.765

Passiv pengeanbringelse i procent 5,87%
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Gennemførelsen af successionen medfører som tidligere nævnt en latent skatteforpligtelse som er 

beregnet nedenunder: 

 

Konsekvenser for Anders 

Anders modtager t.kr. 32.733 som handelsvederlag fra sønnen Peter. Som følge af 

generationsskiftet sker via succession skal Anders ikke betale noget til SKAT, da Peter overtager 

denne forpligtelse. 

 De økonomiske konsekvenser for Anders kan opstilles således: 

• Bruttolikviditet + 32.733 

• Skattebetaling af avance 0. 

Konsekvenser for Peter 

Overdragelsen via succession har den første konsekvens for Peter, at han har et stort 

likviditetsbehov. Der skal falde betaling til Anders på t.kr. 32.733, svarende til 

overdragelsessummen. 

Yderligere vil Peter overtage Anders’ skattemæssige henseende inden overdragelsen. Dette betyder 

at han har en anskaffelsessum på t.kr. 1000. Samtidig har han en latent skatteforpligtelse på t.kr. 

13.313. 

 

Aktiegevinst

Afståelsessum 32.733
Anskaffelssum -1.000

Aktiegevinst 31.733

Latent skatteforpligtelse

27% beskatning af t.kr. 99 27
42% beskatning af t.kr. 31.634 13.286

Beskatning 13.313
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De økonomiske konsekvenser for Peter kan opstilles således: 

• Bruttolikviditet - 32.733 

• Skattebetaling 0 

• Anskaffelsessum på aktierne er t.kr. 1.000, og dermed har Peter en latent skatteforpligtelse 

på t.kr. 13.313 såfremt værdiansættelsen er korrekt ved en eventuel fremtidig afståelse uden 

succession. 

Scenarie 3 overdragelse via gave 
Gaveoverdragelsen sidestilles for Anders’ vedkommende som en afståelse, og dermed bliver 

Anders beskattet af avancen. Yderligere vil gaveoverdragelsen udløse en gaveafgift som enten 

betales af Anders eller Peter. 

Ligesom i de tidligere scenarier er værdiansættelsen fastlagt på baggrund af TSS 2000-9. 

Gennemførelsen af generationsskiftet via ren gaveoverdragelse kræver derfor en beregning af 

gaveafgiftsgrundlaget, og derefter en gaveafgift. 

Beregningen af gaveafgiftet sker således: 

 

  

Gaveafgift ved gaveoverdragelse

Afståelsessum 32.733
Bundfradrag (2015-fradraget) -60

Gaveafgiftsgrundlag 32.673

Gaveafgift 4.901
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Anders’ aktiegevinst beregnes i lighed med scenarie 1 således: 

 

Et generationsskifte ved en 100 % gaveoverdragelse er ligesom scenarie 1 en enkel og hurtig 

metode at overdrage anparter i et selskab som vores case. Gaveoverdragelsen kræver dog et større 

likviditetsbehov, ligesom der i dette scenarie skal afregnes gaveafgift. 

Konsekvenser for Anders 

Anders overdrager anparterne i selskabet som 100 % gaveoverdragelse. Dette betyder han ikke får 

noget positiv likviditet ved overdragelsen. Der bliver dog opgjort en aktieavance på t.kr. 31.733, 

hvilket udlæser en aktieavancebeskatning på t.kr. 13.313. Yderligere skal Anders og Peter beslutte 

hvorvidt det er Anders eller Peter der skal betale gaveafgiften. Det er valgfrit, men i ovenstående 

beregning kræves der t.kr. 4.901 i likviditetsbehov. Vi antager i dette scenarie at Anders betaler 

gaveafgiften. 

 

De økonomiske konsekvenser for Anders kan opstilles således: 

• Aktieavancebeskatning -13.313 

• Gaveafgift -4.901 

• Nettolikviditet -18.214 

  

Skattepligtig aktieavance

Afståelsessum 32.733
Anskaffelssum -1.000

Aktiegevinst 31.733

Avancebeskatning

27% beskatning af t.kr. 99 27
42% beskatning af t.kr. 31.634 13.286

Beskatning 13.313
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Konsekvenser for Peter 

Da overdragelsen sker som 100 % gaveoverdragelse har Peter ikke et likviditetsbehov i forhold til 

handelsvederlag. Ligeledes er der nævnt i forrige afsnit at Anders betaler gaveafgiften på t.kr. 

4.901. 

De økonomiske konsekvenser for Peter kan opstilles således: 

• Overgangssum 0 

• Skattebetaling 0 

• Anskaffelsessum på aktierne er t.kr. 32.733. Dette medfører ligeledes at Peter ikke har en 

latent skatteforpligtelse som fx i scenarie 2. 

Scenarie 4 Succession med gave 
Ved en kombination af succession samt gaveoverdragelse kan gaveafgiftsgrundlaget nedsættes med 

en passivpost som beskrevet i afsnittet beregning af passivpost. Der er mulighed for at nedsætte 

gaveafgiftsgrundlaget med en passivpost svarende til 22 % af den skattepligtige aktiegevinst.  

Kombinationen af regelsættene kræver dog at der sker en afgiftspligtig gaveoverdragelse jf. 

SKM2001.28.LSR.17 

I afgørelsen slås det fast at det udelukkende er i de tilfælde hvor der erlægges gaveafgift at der kan 

modregnes en passivpost. Derfor skal gaven være højere end kr. 59.800 som er den skattefrie 

grænse for gaveoverdragelse mellem far og søn. 

Derfor vil der ved benyttelsen af kombinationen være mange muligheder for hvordan udtrædende 

part skal betales. Man kan lave en delvis betaling og delvis gaveoverdragelse. Da passivposten 

modregnes i forbindelse med grundlaget for gaveafgiftsgrundlaget, kan man ligeledes optimere så 

alt skatten udskydes, samtidigt med at man får lov at modregne passivposten i betalingen.  

  

                                                           
17 https://skat.dk/SKAT.aspx?oId=106761&vId=0&lang=ES 

https://skat.dk/SKAT.aspx?oId=106761&vId=0&lang=ES
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Optimering af likviditetsbehov ved overdragelsen 

 

 

Ved ovenstående eksempel overdrages der hele anpartskapitalen i gave med succession. Dette 

betyder at der ikke sker nogen kontant erlæggelse mellem Peter og Anders. Da overdragelsen sker 

via succession, vil der yderligere ingen betaling være på baggrund af aktiegevinsten. Denne 

udskydes da Peter overtager Anders’ skattemæssige henseende.  

Konsekvenser for Anders 

Anders overdrager anparterne i selskabet som 100 % gaveoverdragelse via succession. Dette 

betyder han ikke får noget positiv likviditet ved overdragelsen. Der bliver ikke opgjort en 

skattemæssige aktieavance, da Peter overtager Anders’ skattemæssige henseende. Det er som i 

tidligere scenarier valgfrit hvem der betaler gaveafgiften, ligesom det ikke har betydning for 

gaveafgiftsgrundlaget hvem der betaler. 

  

Aktiegevinst

Afståelsessum 32.733
Anskaffelssum -1.000

Aktiegevinst 31.733

Gaveafgift ved gaveoverdragelse

Afståelsessum givet som gave 32.733
Passivpost (22 % af aktiegevinst) -6.981
Bundfradrag (2015-fradraget) -60

Gaveafgiftsgrundlag 25.692

Gaveafgift 3.854

Afståelsessum betalt kontant 0
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De økonomiske konsekvenser for Anders kan opstilles således: 

• Nettoprovenuet for overdragelsen 0 

• Gaveafgift -3.854 

• Nettolikviditet -3.854 

Konsekvenser for Peter 

Da overdragelsen sker med gaveoverdragelse via succession har Peter modsat scenarie 2 ikke behov 

for likviditet. Dette skyldes at Peter indtræder i Anders skattemæssige stilling i forhold til 

anparterne i selskabet. Han overtager dermed anskaffelsestidspunktet og anskaffelsessummen på 

t.kr. 1.000. Samtidig overtager Peter en latent skatteforpligtelse på t.kr. 13.313. Det antages igen at 

Anders afregner gaveafgiften. 

De økonomiske konsekvenser for Peter kan opstilles således: 

• Likviditetsbehov 0 

• Skattebetaling 0 

• Anskaffelsessum på aktierne er t.kr. 1.000, og dermed har Peter en latent skatteforpligtelse 

på t.kr. 13.313 såfremt værdiansættelsen er korrekt ved en eventuel fremtidig afståelse uden 

succession. 

Skattefri aktieombytning 
I det efterfølgende afsnit vil A/B modellen blive gennemgået samt beregningerne for denne. Det er 

dog en forudsætning at der først stiftes en holding struktur, således at Anders Andersen stifter et 

holdingselskab der ejer driftsselskabet Miljøvenlig ApS.  

Som beskrevet i afsnittet ”Aktieavancebeskatningsloven §36” vil det være muligt for Anders 

Andersen at kunne stifte et holding selskab og lave skattefri aktieombytning med tilladelse gennem 

ABL §36 såfremt kravene er opfyldt. 

 Det må hermed vurderes at kravene er opfyldt i Anders Andersens tilfælde, da en aktieombytning 

vil ske i forbindelse med et generationsskifte og derved er i selskabets forretningsmæssige interesse. 

I tillæg til dette vil en tilladelse fra SKAT ikke påvirke Anders Andersen i forbindelse med 3 års 

kravet.  
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Den værdi af kapitalandelene i Miljøvenlig ApS, som Anders Andersen erhverver sig i sit 

holdingselskab, vil repræsentere den værdi som tidligere er beregnet i cirkulærer TSS 2000-9.  

Værdien på kapitalandelene jf. cirkulærer TSS 2000-9 er t.kr. 32.733 og derved vil egenkapitalen i 

Anders Andersens holdingselskab på balancen være anpartskapitalen inklusiv overkurs svarende til 

t.kr. 32.733.  

Derved vil balancen i Anders Andersens holdingselskab se ud som følgende: 

Balance i Andersen Holding ApS 
       

T.kr.      
Kapitalandele i Miljøvenlig 
ApS  32.733 
       
Aktiver i alt    32.733 
          
       
Anpartskapital    50 
Overkurs    32.683 
Egebkapital i alt   32.733 
       
Passiver i alt   32.733 
          
     

 

Beregning af generationsskifte efter A/B modellen 
Jævnfør afsnittet ”A/B Model” er det muligt for Anders Andersen at overdrage sin virksomhed og 

få den fulde pris, såfremt der kan udloddes nok udbytte, fra selskabet gennem A/B modellen.  

For Anders Andersens søn Peter vil det samtidig være muligt at erhverve virksomheden til en lavere 

pris ved at der løbende bliver udloddet forlodsudbytteret. Efter udbytteretten er udløbet kan vil der 

ikke være forskel på A og B aktierne, og man kan ophæve aktieklasserne da de ikke længere har 

betydning. 

Det er dog nødvendigt at både Anders og Peter Andersen har stiftet et holdingselskab. Peter 

Andersen skal bruge sit holding selskab til at erhverve B-aktierne i driftsselskabet Miljøvenlig ApS 

og Anders Andersen skal bruge sit holding selskab til at modtage de udloddede udbytter.  
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Beregningen af forlods udbytte retten foretages i modellen præsenteret tidligere i vores opgave og 

ser således ud: 

 

Derved vil den samlede forlodsudbytteret blive t.kr. 37.718 med en rente + risiko på 5%.  

 

Ovenstående beregning viser at såfremt det er muligt vil der årligt udloddes t.kr. 7.600 de næste 4 år 

og t.kr. 7.318 det 5. år.  

I forbindelse med et generationsskifte vil man lave en overdragelsesaftale der definere i hvor lang 

en periode A-aktierne vil give forlodsudbytteret, ligesom man kan definere et maksimum. I vores 

case er denne periode valgt til 5 år og maks t.kr. 37.718. Det skal her bemærkes at man i praksis 

normalt ser der laves en aftale om at årets resultat udloddes, såfremt det selskabsretligt er 

forsvarligt. Ligeledes skal det bemærkes at der allerede er frie reserver der kan udloddes i vores 

Beregning af forlods udbytteret

Selskabets markedsværdi DKK 32.733
Ny kapital (B-Anparterne) DKK 450
Selskabets nye værdi 33.183

Nuværende ejers  nye andel (10%) DKK 3.318
primo selskabskapital DKK -50

3.268

Forlodsudbytteret før renter og risiko DKK 32.683

Renter + risiko 5% DKK 5.035

Forlodsudbytteret inkl. Renter og risiko DKK 37.718

Q Tilgodehavende Rente p.a. inkl. Risiko Forlodsudbytte Årlig udbetaling Tilgodehavende
forlodsudbytte inkl. Renter+risiko af udbytte forlodsudbytte
primo 5% jf. aftale Ultimo

2015 32.683 1.634 34.317 -7.600 26.717
2016 26.717 1.336 28.053 -7.600 20.453
2017 20.453 1.023 21.476 -7.600 13.876
2018 13.876 694 14.569 -7.600 6.969
2019 6.969 348 7.318 -7.318 0

I alt 5.035 -37.718
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case, hvorfor disse også kunne indskrives i overdragelsesaftalen. Der laves en tidsbestemt årrække 

hvor A-aktierne har forlods udbytteret, dette skyldes at der skal være en risiko for at sælger, i dette 

tilfælde Anders Andersen ikke får udnyttet hele udbytteretten. 

Dog skal det bemærkes at der ved en A/B model er den ulempe, at der ikke er tale om et fuldgyldigt 

generationsskifte. Dette skyldes at man kun får overdraget X-antal % af virksomheden, og i dette 

tilfælde 90 %. 

Ligeledes skal det bemærkes at i og med Anders Andersen har en forlodsudbytteret, så vil det 

udbytte han får ud til sig selv for det første blive beskattet af 27 % af de første 99.800 og herefter 42 

%. Ligeledes skal man være opmærksom på at der den dag Anders Andersen ikke lever mere, skulle 

betales en større bo afgift på den resterende del af udbyttet samt værdien af hans holdingselskab.  

Der kan derfor ligge en større skattebetaling og vente ude i fremtiden, hvilket der også skal tages 

højde for. 
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Sammenligning af scenarier: 
Den talmæssige sammenligning af likviditetsbehov og skattebetaling kan opstilles således: 

 

Der er i scenarierne valgt at tage udgangspunkt i at Anders skulle betale gaveafgiften. Det skal dog 

bemærkes, at dette er frivilligt. Kigger man på likviditetsbehovet her og nu, så skal Peter i både 

scenarie 1 og 2 låne t.kr. 32.733. I forhold til hans nettoformue som er præsenteret tidligere, så 

virker dette urealistisk da hans nettoformue er t.kr. 350. 

I praksis er der dog den mulighed at Anders og Peter indgår en låneaftale, så købssummen ikke 

falder på dag 1.  

(alle tal er i t.kr.) Scenarie 1 Scenarie 2 Scenarie 3 Scenarie 4 Scenarie 5
Skattepligtigt Salg med Succession med Salg via 

Overdragelsesmetode salg succession Gave gave holdingstruktur

Tidshorisont Øjeblikkelig Øjeblikkelig Øjeblikkelig Øjeblikkelig Over 5 år

Kompleksitet Lille Lille Lille Lille Stor

Finansiering af overdragelse
Anders 0 0 0 0 0
Peter -32.733 -32.733 0 0 -450

Skattebetaling øjeblikkelig
Betaling af aktieavance Anders -13.313 0 -13.313 0 0
Betaling af gaveafgift Anders 0 0 -4.901 -3.854 0

Skatteudskydelse
Skatteudskydelse for Anders 0 0 0 0 0
Skatteudskydelse for Peter 0 13.313 0 13.313 0

Likviditetsbehov -46.046 -32.733 -18.214 -3.854 0

Udskudt skat 0 13.313 0 13.313 0

Anders' nettolikviditet efter 
ovedragelse 19.420 32.733 -18.214 -3.854 0

Peter nettolikviditet efter 
ovedragelse 32.733 32.733 0 0 -450
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Scenarie 3 og 4 tager udgangspunkt i at overdragelsen sker via gave. Dette betyder for Peter at han 

ikke skal have en eneste krone op af lommen ved at overtage anparterne i Miljøvenlig ApS. Dette er 

igen forudsat at Anders vælger at betale gaveafgiften. For Anders vil det øjeblikkelige 

likviditetsbehov være på t.kr. 18.214 ved en ren gaveoverdragelse mens den er på t.kr. 3.854 ved 

gaveoverdragelse via succession. Kigger man på Anders nettoformue vil scenarie 3 være meget 

urealistisk, da hans nettoformue, inklusiv anparterne i Miljøvenlig ApS er på t.kr. 15.001. Ved 

overdragelsen vil hans nettoformue være t.kr. 4.030. Med en formue på dette er det urealistisk at 

Anders kan betale de t.kr. 18.214 som skal betales i dels aktiegevinst og dels gaveafgift. 

Scenarie 4 er i og for sig også urealistisk. Dette skyldes at Anders gerne skulle kunne leve resten af 

livet af sin formue efter overdragelsen af anparterne i miljøvenlig ApS. I scenarie 4 har han efter 

overdragelsen samme nettoformue som i scenarie 3, altså t.kr. 4.030. Heraf skal han så betale t.kr. 

3.854 i gaveafgift, hvilket efterlader ham med en nettoformue på t.kr. 176. 

Kigger man på scenarie 5 så er dette en del anderledes end de fire foregående. Dette skyldes først 

og fremmest at overdragelsen ikke sker øjeblikkeligt, men over 5 år i vores tilfælde. Det 

øjeblikkelige likviditetsbehov for Peter er t.kr. 450 da han skal etablere et holdingselskab, og 

herefter indskyde t.kr. 450 i Miljøvenlig ApS som en kapitalforhøjelse. Samtidigt laves der en aftale 

om at Anders Andersen, som ejer af A-aktierne, over de næste 5 år har ret til et forlods udbytte på 

t.kr. 37.718. Det skal dog bemærkes at der modsat de 4 andre scenarier ikke er tale om et 

fuldgyldigt generationsskifte, da der kun er overdraget 90 % til Peter, modsat 100 % i de andre 

scenarier. 

Anbefaling 
På baggrund af ovenstående case, mener vi det vil være langt mere fordelagtigt at benytte scenarie 

5. Dette skyldes primært at det er det scenarie der kræves mindst muligt øjeblikkelig 

likviditetsbehov samlet for både Anders og Peter. Samtidig må det ligge til grund at Anders herved 

har sikret sig sin pensionstilværelse, da han stadig modtager udbytte fra selskabet til sit 

holdingselskab, som han herefter disponere over selv. 

Det skal dog bemærkes som tidligere nævnt at A/B modellen har den ulempe Anders formentlig 

aldrig får brugt alt udbyttet, og at den dag han dør, skal der betales boafgift af de resterende 

værdier. Der er derfor tale om en skatteudskydelse som ikke vises i vores model. Dette skyldes at 
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der ikke kan tages højde for hvor store værdier Anders har tilbage når han dør. Ligeledes er dette 

formentlig minimum 15-25 år ude i fremtiden. 

Konklusion 
I forbindelse med projektet lavede vi en problemformulering samt tre problemstillinger der skulle 

hjælpe med den samlede problemformulering. Før der kan svares på den endelige 

problemformulering, er vi derfor nødsaget til at gennemgå følgende: 

1. Hvordan værdiansættes aktierne i et generationsskifte? 
Aktierne eller anparterne skal som udgangspunkt handles til markedsværdien. I tilfælde hvor der 

handles mellem interesseforbundne parter, og der ikke er en konkret handelsværdi, har SKAT lavet 

nogle konkrete vejledninger samt cirkulære til værdiansættelsen af sådanne aktier og anparter. Som 

nævnt er udgangspunktet at der skal værdiansættes efter DCF modellen, dog kan der fraviges denne 

såfremt det ikke er muligt at fremskaffe de nødvendige informationer, eller at opgaven er for 

omfattende. Derfor har SKAT tidligere udsendt et cirkulære nemlig TSS cirkulære 2000-9, til brug 

for værdiansættelse af aktier og anparter mellem interesseforbundne parter. I værdiansættelsen skal 

man ligeledes værdiansætte goodwill, hvorfor der også bruges TSS cirkulære 2000-10. Uagtet om 

man bruger de to cirkulære skal det dog nævnes at SKAT kan være af en anden holdning til 

værdiansættelsen af aktier og anparter. 

2. Redegørelse for reglerne i aktieavancebeskatningslovens § 34 og § 36. 
Aktieavancebeskatningslovens § 34 omhandler muligheden for at overdrage anparterne i et selskab 

via succession. Overdragelsen sker ved at den indtrædende part overtager den udtrædende parts 

skattemæssige stilling i forhold til anparterne. Overordnet set betyder dette at indtrædende part 

overtager anparterne, således at han acceptere at overtage den udtrædende parts latente skat.  

Aktieavancebeskatningslovens § 36 omhandler muligheden for at lave en skattefri aktieombytning 

med eller uden tilladelse fra SKAT.  Forskellen på den skattefri aktieombytning med eller uden 

tilladelsen kommer til udtryk i 3-års reglen, som gør at man med en tilladelse kan afstå anparterne 

uden den skattefri aktieombytning blive tilbagekaldt, så længe afståelsen angives til SKAT mens 

der ved en afståelse af anparter eller aktier inden for en 3 årig periode efter den skattefri 

aktieombytning, vil denne aktieombytning blive skattepligtig. § 36 giver desuden mulighed for at 

lave overdragelsen via en såkaldt A/B model, hvor indtrædende part i generationsskiftet herefter 

kan slippe billigere likviditetsmæssigt på den korte bane. 
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3. Hvordan overdrages Miljøvenlig ApS til mindst muligt likvidationsbehov samt 
skattebetaling for indtrædende og udtrædende part? 
Når der overdrages et selskab i et generationsskifte fra far til søn, er det en proces der som regel har 

krævet en del planlægning. Projektet fremstiller nogle af de problemstillinger som der skal tages 

højde for inden et generationsskifte bliver gennemført. 

I vores case virksomhed Miljøvenlig ApS gennemgår vi værdiansættelsen af selskabet jf. TSS 

cirkulære 2000-9 samt TSS cirkulære 2000-10. På trods af en egenkapital på t.kr. 10.971 ender den 

samlede værdiansættelse på t.kr. 32.718, dette primært grundet goodwill, der er meget høj da 

selskabet de seneste tre år har haft en positiv udvikling i dets resultater. Grundet flere 

overdragelsesmuligheder opstillede vi derfor også 5 scenarier for overdragelse, alle med forskellige 

konsekvenser for såvel indtrædende part som udtrædende part. Samlet set var det i den konkrette 

case ret åbenlyst at scenarie 5 var mest fordelagtigt, da der ikke var behov for særlig meget 

likviditet her og nu, ligesom der blev udskudt skat fremadrettet. 

Hvordan gennemføres et generationsskifte til søn eller datter af et mindre 
selskab, så der udløses minimale skattebetalinger og likviditetsbehov for 
involverede parter? 
I vores konkrette eksempel af case virksomheden Miljøvenlig ApS, er det ret tydeligt at der ved 

scenarie 5 er det mindste likviditetsbehov for begge parter samlet set. Spørgsmålet kan dog også 

deles op i to dele hvor der først ses på skattebetalinger og likviditetsbehov for udtrædende part, og 

derefter for indtrædende part. I tilfældet med Miljøvenlig ApS var værdiansættelsen så høj, at en 

A/B model klart var at foretrække da man for det første udskød skatteavancen, ved at lave en 

skattefri aktieombytning, for herefter at lave en kapitaludvidelse med forskellige aktieklasser.  

I andre tilfælde med en lavere værdiansættelse kan det være mere fordelagtigt at overdrage 

anparterne som gave via succession, da der alene her skal betales en gaveafgift, svarende til 15 % af 

det overdragne, fratrukket 22 % af den latente skat der overdrages.  

Som rådgiver skal man dog være opmærksom på at ændres de givne regnskabsmæssige tal og 

forudsætninger sig, så kan andre generationsskiftemodeller være at foretrække. Case gennemgangen 

kan derfor ikke ses som et konkret svar på alle generationsskifter, men kan udelukkende ses som et 

isoleret svar på den konkrette case. 
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Perspektivering 

Hvordan skal man generationsskifte 
Et generationsskifte kan gøres på flere forskellige måder og der vil altid enkeltvis blive vurderet, 

hvad der bedst i den pågældende situation.  

Der er blevet beskrevet forskellige metoder til hvordan et generationsskifte kan foretages. Dog er 

der hverken et rigtigt eller forkert svar. Det afhænger nemlig af tidspunkt og hvordan de 

involverede ønsker at generationsskiftet skal foregå.  

Man kan altid sætte spørgsmålstegn ved de gældende retningslinjer som SKAT udsteder. Det må 

derfor anbefales at såfremt man er i tvivl, skal man søge bindende svar hos SKAT.  

Hvis man er i tvivl er det derfor meget vigtigt at søge om bindende svar fra SKAT, da denne har 

mulighed for at foretage korrektioner såfremt SKAT mener at det er nødvendigt. Det kan derfor 

blive en dyr fornøjelse at ”tage chancen” hvis man er i tvivl og ikke søger om svar fra SKAT.  

Usikkerhed omkring værdiansættelsesvejledninger og metoder 
Der er visse usikkerheder når man benytter de forskellige værdiansættelsesmetoder som der er 

blevet gennemgået i opgaven.  

Derfor vil vi beskrive SKAT’s praksis som de bruger i dag, deres holdning samt til sidst give vores 

egen bedømmelse af værdiansættelsesmetoderne.  

Nuværende praksis 
Som tidligere beskrevet værdiansættes der mellem afhængige parter og uafhængige parter, der 

begge skal være med til at få værdiansættelsen til at være så tæt på virkeligheden som muligt. Ved 

afhængige parter værdiansættes der gennem cirkulære 2000-9 og 2000-10, hvorimod der typisk ved 

uafhængige partere værdiansættes gennem DCF-modellen.  

Den primære forskel på de modeller der henvender sig til afhængige parter er at der er fokus på de 

resultater der allerede er opnået, sammenlignet med DCF-modellen til de uafhængige parter, hvor 

man har fokus på de pengestrømme som ligger i fremtiden og derved får visse forhåbninger baseret 

på de beregninger som man har foretaget i DCF-modellen.  

SKAT’s holdning 
På baggrund af ovenstående, er vi kommet frem til en vejledning fra SKAT, der kan bruges til 

værdiansættelse af virksomheder, virksomhedsandele samt immaterielle aktiver mellem interesse 
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forbundne parter. Dette skal også ses i lyset af Skatteministeriets afskaffelse af formueskattekursen 

d. 05.02.2015, der nu tvinger virksomhederne til at anvende Cirkulære 2000-9 og 2000-10, eller 

DCF-modellen.  

På baggrund af afskaffelsen af formueskattekursen samt vejledningen fra SKAT der tager 

udgangspunkt i et værdiansættelsesnotat fra FSR, må det være et klart udtryk fra SKAT at de ønsker 

at virksomhederne anvender en mere fremtidsorienteret model, såsom DCF-modellen, der beskriver 

det fremtidige indtjeningspotentiale fra aktiverne. 

Det skal dog bemærkes at SKAT samtidig fortæller at denne vejledning ikke giver udtryk for at 

andre værdiansættelsesmetoder vil være irrelevante.  

Egen holdning 
Med udgangspunkt i ovenstående holdning fra SKAT, vurdere vi at den mest korrekte 

værdiansættelse vil være DCF-modellen da værdiansættelsen fokusere på fremtidige resultater.  

Derved får man en mere rammende værdiansættelse med DCF-modellen da den rammer en mere 

korrekt værdi, da Cirkulære 2000-9 og 2000-10 basere sig på de historiske tal og derved ikke tager 

hensyn til hvad den reelle værdi også er i fremtiden.  

Dog skal man være opmærksom på at DCF-modellen er tidskrævende og dermed også kræver en 

vis ekspertise. SKAT udtaler sig da også om dette og påpeger at modellen passer bedre på større 

koncerninterne virksomheder der har denne kapacitet. Vi er dermed enige i SKAT’s vurdering af 

dette, da det rent resursemæssigt ikke kan svare sig eller endda er umuligt for mindre virksomheder 

at anvende denne model.  
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