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1. Indledning 

1.1. Indledning 

Skattesystemet i Danmark skal sikre at der sker en korrekt beskatning af både privates og virksomheders 

indkomster i forhold til de lovgivningsbestemte regler herom. Den skatteretlige lovgivning er 

omfattende og kompliceret, hvilket bestemt ikke gør det nemmere for det ’almindelige’ menneske at 

sætte sig ind i. Dette er SKAT dog vidende om og beskriver deres opgave og hensigt på deres 

hjemmeside således: 

”SKAT har til opgave at sikre, at borgere og virksomheder betaler den korrekte skat inden for de rammer, 

politikerne sætter. Det er en vigtig opgave, fordi det handler om den enkeltes penge og finansieringen af 

vores fælles samfundsudgifter. Langt de fleste danskere er indstillede på at betale skatten korrekt. Men 

vi ved, at skattereglerne kan være komplekse. Derfor arbejder vi hver dag på at gøre det så nemt som 

muligt for borgere og virksomheder at løse deres del af opgaven.”1 

Skatteministeriet og herunder SKAT er derfor i en konstant proces for at udvikle diverse vejledninger, 

styresignaler, cirkulærer og interne forretningsgange, der først og fremmest skal sikre en nemmere 

tilgang for virksomheder og private, for at kunne betale den rigtige skat. Dette har endvidere til hensigt 

at medføre en lettet arbejdsbyrde for SKAT, som bruger mange ressourcer på at sikre korrekt 

beskatning. 

I mange situationer kan man blot ved en enkelt paragraf eller beregningsregel fastsætte den korrekte 

skat af en indkomst. Men ofte er det ikke helt så enkelt, når resultatet kommer an på ’øjnene der ser’. 

Det er her det for alvor bliver en udfordring for alle parter at sikre sine interesser bedst muligt, herunder 

også SKAT som skal sikre det mest retvisende resultat, for dermed at kunne indkræve den korrekte skat. 

Med den historiske udvikling fra produktionssamfund til et efterhånden større videnssamfund, vil der i 

mange virksomheder opstå en såkaldt ’internt oparbejdet goodwill’, som ikke har nogen fysisk substans. 

Denne form for goodwill kan virksomheden ikke afskrive i de årlige regnskaber, som de kan ved opkøbt 

goodwill. Der eksisterer derfor i mange virksomheder især viden, kunderelationer, image og varemærke 

som ikke kommer til udtryk i det årligt aflagte regnskab. Det er først ved et salg, hvor parterne 

forhandler sig frem til en handelsværdi af virksomheden, at forskellen mellem den bogførte værdi og 

handelsværdien kommer til udtryk. 

                                                           
1
 http://skat.dk/SKAT.aspx?oID=70538   

http://skat.dk/SKAT.aspx?oID=70538
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1.2. Problemstilling 

Når en virksomhed vælger at foretage en overdragelse eller en omstrukturering, kan der opstå 

forskellige problemstillinger som der skal tages stilling til. En omstrukturering eller en overdragelse kan i 

denne forbindelse være et frasalg, et delsalg, et generationsskifte, en intern omstrukturering i en 

koncern eller lignende. 

Én af de faktorer som med tiden har fået særlig stor betydning er værdiansættelsen af goodwill ved 

interesseforbundne parter. Mellem uafhængige parter, vil der ofte være modsatrettede interesser, som 

i al naturlighed medfører at parterne forhandler sig frem til handelsværdien. Den merværdi som køber 

er villig til at give for virksomhedens aktiver er dermed goodwill værdien, som køber kan afskrive på. Det 

kan derfor siges at man befinder sig på et perfekt marked, hvor den korrekte værdi i sin naturlighed 

finder sig selv ved en forhandling.  

Men ved interesseforbundne parter kan der ofte opstå det problem, at interesserne er flydende og 

måske endda helt ens. Dette kan resultere i, at goodwill bliver værdiansat i parternes fælles interesse og 

ikke til den reelle handelsværdi mellem to uafhængige parter, også kaldet ’transfer pricing’. Der er nu i 

stedet tale om at der eksisterer et imperfekt marked. Da der jævnfør afskrivningslovens § 40, stk. 6 skal 

betales skat af en eventuel fortjeneste på goodwill, er der hos SKAT særlig fokus herpå, for at sikre at 

parter uden modsatrettede interesser ikke forsøger at minimere skatten ved at aftale en goodwill værdi 

der ikke svarer overens med handelsværdien. 

For at sikre dette bedst muligt, har SKAT udgivet en vejledende beregningsregel til værdiansættelse af 

goodwill ved interesseforbundne parter. Denne har til formål at sikre så korrekt beskatning som muligt i 

den givne situation og dermed også hvilket grundlag den opkøbte goodwill kan afskrives på hos den 

købende virksomhed.  

Den efterhånden længe eksisterende vejledning ’TSS-cirkulære 2000-10 – Vejledende anvisning om 

værdiansættelse af goodwill’2, anvendes endvidere når det ikke er muligt at bestemme goodwill værdien 

på andre måder, såsom ved en eventuel branchekutyme. Hensigten er endvidere, at give en ’trin-for-

trin’-vejledning til værdiansættelsen med henblik på at opnå en retvisende goodwill værdi der svarer 

overens med handelsværdien, som var der tale om en overdragelse mellem parter der ikke er 

interesseforbundne. 

                                                           
2
 Herefter i opgaven benævnes denne vejledning som ‘goodwill-cirkulæret’. 
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Til trods for, at det nugældende cirkulære har eksisteret siden 2000, ses der ikke at være meget 

materiale der vurderer beregningsvejledningens brugbarhed i praksis. Dette er tankevækkende, da det 

foregående cirkulære blev udsat for megen kritik.  

Kritikken omhandlede primært, at goodwill værdien blev sat for højt grundet beregningselementerne for 

udviklingstendensen, driftsherrelønnen og kapitaliseringsfaktoren3. Emnet virker derfor særdeles 

ubehandlet, hvorfor man kunne fristes til at tro, at den gældende vejledning har løst samtlige af de 

tidligere beregningsudfordringer og dermed er helt retvisende. Det virker dog usandsynligt, at der kan 

udarbejdes en beregningsvejledning der præcis kan angive den korrekte goodwill værdi, da en 

handelsværdi som regel opstår ved forhandlinger og ikke ud fra en beregning på virksomhedens 

faktorer.  

Endvidere kan der i mange tilfælde forekomme specielle forhold som kan påvirke goodwill værdien på 

den enkelte virksomhed i den ene eller anden retning. Det er derfor interessant at undersøge hvorvidt 

de enkelte beregningselementer i goodwill-cirkulæret og det endelige resultat efter beregningen, giver 

en retvisende værdi. Derudover vil det være interessant at undersøge hvilke udfordringer der generelt 

er for værdiansættelse af goodwill i praksis når der er tale om interesseforbundne parter. 

1.3. Problemformulering 

Opgaven vil behandle nedenstående problemformulering: 

Hvordan bidrager beregningselementerne i TSS-Cirkulære 2000-10 til en retvisende værdiansættelse 

af goodwill ved overdragelse mellem interesseforbundne parter og hvilke konsekvenser har 

værdiansættelse i praksis? 

For at besvare ovenstående problemformulering, vil nedenstående delspørgsmål blive undersøgt for at 

kunne nå frem til en konklusion: 

1) Hvordan defineres goodwill i skattemæssig henseende? 

2) Hvornår er der tale om interesseforbundne parter og hvorfor er det vigtigt for 

skattemyndighederne at være opmærksomme herpå? 

3) Hvilke metoder og retningslinjer findes for værdiansættelse af goodwill ved handel mellem 

interesseforbundne parter? 

                                                           
3
 http://www.skm.dk/skattetal/analyser-og-rapporter/rapporter/1999/september/generationsskiftet-i-

erhvervslivet-betaenkning-nr-1374,-august-1999/kapitel-11-goodwill afsnit 11.3, midt. 

http://www.skm.dk/skattetal/analyser-og-rapporter/rapporter/1999/september/generationsskiftet-i-erhvervslivet-betaenkning-nr-1374,-august-1999/kapitel-11-goodwill
http://www.skm.dk/skattetal/analyser-og-rapporter/rapporter/1999/september/generationsskiftet-i-erhvervslivet-betaenkning-nr-1374,-august-1999/kapitel-11-goodwill
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4) Hvordan foretages en værdiansættelse af goodwill ud fra TSS-Cirkulære 2000-10 og hvilke 

fordele og ulemper har de enkelte beregningselementer i forhold til handelsværdien? 

5) Hvorledes kan virksomheder sikre deres retssikkerhed i forbindelse med værdiansættelse af 

goodwill? 

6) Hvilke muligheder har skattemyndighederne for at foretage korrektion af goodwill værdier og 

hvilken interesse har de heri?  

7) Hvilke korrektioner af goodwill værdiansættelser ses ofte foretaget af skattemyndighederne i 

praksis? 

1.4. Afgrænsning 

Opgavens fokus er værdiansættelse af goodwill mellem interesseforbundne parter samt hvordan denne 

værdiansættelse for goodwill-cirkulæret foretages i praksis. Herunder vil det blive behandlet hvilke 

muligheder og begrænsninger de gældende retningslinjer har for virksomheder. Herunder vil fokus være 

på en analyse af goodwill-cirkulæret.  Det tidligere gældende cirkulære behandles kun i begrænset 

omfang, da fokus er på den gældende vejledning. Opgaven vil derfor heller ikke omhandle 

værdiansættelse af andre aktiver ved overdragelse mellem interesseforbundne parter. 

I begrænset omfang belyses øvrige værdiansættelsesmetoder udover goodwill-cirkulæret. Der vil derfor 

ikke være en dybere analyse af øvrige metoder såsom DCF-modellen4 samt øvrige 

tilbagediskonteringsmetoder eller allokeringsmodeller. Dette er vurderet for omfangsrigt at inddrage i 

forhold til opgavens størrelse samt fokus, som er goodwill-cirkulæret. 

Der vil kun ganske kort blive belyst afskrivning af goodwill, da opgaven omhandler problematikken ved 

værdiansættelsen og ikke den efterfølgende behandling heraf. Dog vil afskrivning kort diskuteres i 

forbindelse med levetider på goodwill.  

Det er ikke hensigten i opgaven at foreslå andre eller nye værdiansættelsesmetoder end de gældende. 

Opgavens fokus er at analyse de gældende regler på området og vurdere brugbarheden af disse i 

praksis. Det følger derfor at opgaven heller ikke har til hensigt, at vurdere hvorvidt en omdannelse eller 

en overdragelse af en virksomhed er en god idé i den givne situation.  

Der afgrænses endvidere fra skattepligtige og skattefrie omdannelser i opgaven, da dette emne ville 

kunne optage en hel opgaves plads i sig selv. 

                                                           
4
 Discounted Cash Flow – Den tilbagediskonterede Cash Flow model. 
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Det er desuden vigtigt at nævne, at opgavens fokus er den danske lovgivning. De internationale 

retningslinjer afgrænses der derfor fra, da fokus i opgaven vil være på overdragelse mellem nationale 

virksomheder. 

Ved undersøgelsen af goodwill i praksis, vil der som hovedregel blive set bort fra afgørelser, kendelser 

og domme, såfremt de er foretaget ud fra det tidligere gældende cirkulære. Kun på de områder, hvor en 

tidligere afgørelse, kendelse eller dom af mere generel karakter giver mening at belyse, vil de blive 

anvendt i undersøgelsen. 

1.5. Metode 

Første del af opgaven vil bestå af en redegørelse af de forskellige skattemæssige begreber i forbindelse 

med opgavens problemstilling, således at der efterfølgende i opgaven ikke er tvivl om hvordan disse 

defineres. 

Opgaven vil som hovedregel fokusere på en deduktiv analyse af de forskellige faktorer der indgår i 

goodwill-cirkulæret. Undersøgelsen vil samtidig udlede i en diskussion og vurdering af det 

hensigtsmæssige aspekt i disse. 

Dernæst vil værdiansættelse af goodwill i praksis blive undersøgt, således at der kommer en praktisk 

synsvinkel i opgaven. Dette vil ske ved en empirisk undersøgelse med induktiv metode. Til brug for dette 

vil der blive inddraget diverse afgørelser, kendelser og domme, for at undersøge hvilke forhold der især 

opstår tvister eller tvivl om. 

Det skal hertil nævnes, at der vil blive inddraget en del subjektive vurderinger i forbindelse med test af 

goodwill-cirkulæret for at opnå en kritisk tilgang hertil. Disse subjektive kritikpunkter, vil i høj grad 

forsøges bakket op af praksis, for at belyse problematikken og betydningen for de virksomheder der er 

omfattet af beregningsvejledningen. 

For at muliggøre ovenstående og for at tydeliggøre fordele og ulemper ved goodwill-cirkulæret, vil der 

løbende blive inddraget egne udarbejdede beregningseksempler. Det har i processen været overvejet 

hvorvidt taleksemplerne skulle være selvopfundne eller om der skulle tages udgangspunkt i en case 

virksomhed. Fordelen ved at vælge selvopfundne taleksempler er, at der er mulighed for at styre det 

ønskede resultat og dermed tydeliggøre problematikker ved goodwill-cirkulæret. Derimod vil det, at 

anvende en virksomhed som case til beregningseksemplerne, medføre et mere virkelighedstro resultat 

som der kan tages udgangspunkt i. Imidlertid vil en case virksomhed kun vise én vej, som 

beregningsvejledningen kan føre til. Da virksomheder ikke er ens, vil ét beregningseksempel ikke give en 
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fyldestgørende analyse af goodwill-cirkulæret. Omvendt må det siges, at det vil være umuligt at påvise 

samtlige beregningssituationer der kan forekomme uanset valgt metode. 

Da det har været ønsket at gøre opgaven så praksisnær som muligt, er der valgt en kombination af 

ovenstående muligheder. Der tages udgangspunkt i én case virksomhed som goodwill beregningen 

foretages for. Dernæst foretages en ’hvad-nu-hvis’-beregning med egne eksempler udarbejdet under 

andre forudsætninger på de enkelte elementer. Anvendelsen af en case virksomhed til analysen, 

medfører endvidere mulighed for at henvise til tal i årsrapporterne der anvendes til brug for 

beregningseksemplerne.  

For at opnå en gennemgående analyse af alle faktorer i beregningsvejledningen, herunder 

beregningselementet for ’driftsherreløn’, vil det som udgangspunkt være optimalt at vælge en 

personligt ejet virksomhed som case virksomhed. Personligt ejede virksomheder har dog kun pligt til at 

forelægge et skatteregnskab, hvorfor det er besluttet at anvende offentlige regnskaber for et selskab. 

Der vil herefter blive generaliseret over til en personligt ejet virksomhed i nogle af 

beregningseksemplerne, herunder især med hensyn til beregningstrinnet ’driftsherreløn’.  

Ved valg af case virksomhed er der lagt vægt på at virksomheden skal have haft et stigende resultat de 

seneste tre år, for at opnå et positivt goodwill resultat. Herefter kan der foretages modifikationer af 

dette ved egne eksempler. Ved valg af case virksomheden, har det ikke været væsentligt, at der er 

interesseforbundne parter. Case virksomheden er valgt for at analysere beregningselementerne i 

cirkulæret. 

Det skal endvidere nævnes, at der i realiteten kan forekomme uendeligt mange forskellige resultater og 

faktorer i en goodwill beregning ud fra goodwill-cirkulæret, alt efter hvilke elementer der er i 

virksomhedernes regnskaber, branchen og særegne forhold. Da det ikke er muligt at vise alle eksempler, 

er der i hvert beregningstrin udvalgt forhold der er interessante at belyse. 

Samtidig skal det nævnes at der i opgaven kun vil blive vedlagt bilag for beregningseksemplet på case 

virksomheden og ikke egne eksempler. Dette fordi der ikke vil blive foretaget en gennemgående 

beregning med ét forhold, men eksempel beregninger på særlige forhold og derfor vist som de er i 

opgaven. 

Det har for case virksomheden været nødvendigt at foretage forudsætninger ved beregningen ud fra 

goodwill-cirkulæret. Især bør nævnes forrentning af virksomhedens aktiver. Da goodwill værdien kun 
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kan beregnes ud fra det i regnskabet oplyste, har det været nødvendigt at forudsætte at nogle aktiver 

ikke er driftsfremmede grundet manglende bagvedliggende oplysninger. 

Metodevalget i denne opgave vil derfor have en stor analytisk og vurderingsmæssig tilgang til 

problemformuleringen. I analysen af goodwill-cirkulæret gennemgås først beregningsreglen, hernæst 

testes den på den valgte case virksomhed og det diskuteres og vurderes hvorvidt 

beregningselementerne er hensigtsmæssige.  

For at opnå en større praktisk tilgang, vil håndteringen af værdiansættelsen undersøges i praksis. 

Herunder vil der blive undersøgt SKATs korrektionsadgang, virksomhedernes muligheder og 

retssikkerhed samt omfanget af brugen af goodwill-cirkulæret. 

1.6. Kilder 

Der findes ikke meget litteratur på området vedrørende værdiansættelse af goodwill mellem 

interesseforbundne parter. De fleste skatteretlige værker nævner enkelte problemstillinger der kan 

opstå ved værdiansættelse af goodwill mellem interesseforbundne parter, men det ses desværre ikke, 

at meget litteratur decideret behandler disse problemstillinger. Emnet er derfor relativt ubehandlet på 

det teoretiske plan. 

I tidsskrifter, artikler mv. kan der ofte forekomme subjektive holdninger fra forfatteren, hvilket vil blive 

behandlet kritisk. Det samme gør sig gældende ved kandidatafhandlingerne og afgangsprojekter.  

Troværdigheden af internetsider kan være meget forskellig, hvorfor det ved anvendelsen heraf vil blive 

vurderet hvorvidt kilden er troværdig. De anvendte kilder i opgaven anses for troværdige, da de fleste 

enten er skattemyndighedernes egne eller advokat og revisor virksomheder. 

Generelt kan det siges, at en del af kilderne er gamle. Tidsskrifterne og de fleste afhandlinger er fra 

perioden lige efter cirkulæret blev ændret den 28. marts 2000, hvor mange af disse behandler 

ændringen fra det tidligere cirkulære til det nye, men ikke de problemstillinger der er ved det gældende 

cirkulære. Endvidere kan der forekomme ændringer i lovgivninger, hvorfor disse kan være ugyldige. 

Der anvendes mange primære kilder, da det er disse der foretages analyse af, herunder goodwill-

cirkulæret og lovgivning, dog domme og afgørelser som sekundære kilder. 
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1.7. Målgruppe 

Det forudsættes, at læseren har et overordnet kendskab til skatteretten, herunder goodwill-begrebet 

generelt. 

Opgaven henvender sig til virksomheder, skattemyndigheder og lignende som værdiansætter goodwill. 

Det må forudsættes at en virksomhed, uanset om den er drevet som et selskab eller en personligt ejet 

virksomhed, har et overordnet kendskab til årsregnskabsloven, herunder ’det retvisende billede’. 

Målgruppen for denne opgave er derfor de grupper som i praksis har med goodwill-cirkulæret at gøre, 

herunder virksomheder som er interesseforbundne, revisorer, skattemyndighederne og lignende parter. 

1.8. Disposition 

Opgaven vil tage form som en tragt, hvilket betyder at opgavens problemfelt gradvist snævres ind for at 

kunne besvare opgavens problemformulering. Opgaven kan i hovedform siges at have tre 

hovedpunkter: Definition, teori og praksis. Vigtige begreber til brug for opgavens videre analyse 

defineres. Derefter foretages en analyse og en vurdering af teorien ved beregning af goodwill-cirkulæret 

på en case virksomhed samt egne udarbejdede eksempler. Herefter undersøges hvilke problemstillinger 

værdiansættelse giver i praksis samt hvilken betydning dette har for virksomhederne.  

Opgaven struktureres derfor efter nedenstående disposition: 

  

1.

2.

3.

4.

5.

6. Konklusion

Goodwill ved interessentfællesskab

Definition skatteretlig goodwill

Indledning

Goodwill cirkulæret

Goodwill i praksis
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2. Definition af goodwill og den historiske udvikling 

I det følgende defineres skattemæssig goodwill, for at tydeliggøre begrebet i opgavens sammenhæng. 

Dernæst redegøres for den historiske udvikling. 

2.1. Definition og afgrænsning af skattemæssig goodwill 

’Goodwill’ kan defineres meget forskelligt i forskellige sammenhænge. Der er for eksempel forskel på 

definitionen på goodwill i regnskabsmæssig og skattemæssig forstand. Helt generelt kan det om 

goodwill siges, at det er den merpris en køber er villig til at betale for virksomheden i forhold til 

virksomhedens værdi af aktiver og forpligtelser: 

”Ofte forbindes værdien af goodwill med overtagelse af en eksisterende kundekreds, effekt af 

reklamekampagner, almindeligt godt omdømme samt en række andre faktorer… I en gældsbrevsanalogi 

ville denne del af goodwill være at sammenligne med vedhængende renter, som køber er villig til at 

betale for retten til at overtage. (…) …forventning om konjunkturopsving eller rentefald, som kan 

medføre en stigning i den pris, en køber er villig til at betale. Hvis der igen drages en parallel til et 

gældsbrev, ville denne del af goodwill mest være at sammenligne med en kursgevinst.”5 

I skatteretten findes ikke nogen konkret lovgivningsmæssig definition på begrebet, men det er i stedet 

baseret på retspraksis gennem tiden6. 

”Skatteretligt har det historiske udgangspunkt været, at goodwill er nært knyttet til afståelse af 

kundekreds, forretningsforbindelser og lignende. Afgrænset på denne måde forudsætter 

afståelsesbeskatning af goodwill altså eksistensen af nogle forretningsmæssige relationer, der kan gøres 

til genstand for omsætning og have en økonomisk værdi for erhververen”7.  

Ovenstående beskriver ligeledes at goodwill er defineret igennem årene. Endvidere nævnes 

virksomhedens forretningsmæssige relationer, herunder kunderne eller de relationer der medfører 

virksomhedens indtjening. Dette blev således for mange år tilbage fastslået i TfS 1992, 537 DEP samt TfS 

1998, 459 VLR. Det ses generelt i de fleste afgørelser og domme, at dette er det skatteretlige historiske 

udgangspunkt, hvormed man ligeledes anerkender praksis. 

Virksomheden kan altså have kunder som har så stor forretningsmæssig værdi, at disse forventes også 

at skabe indtjening i fremtiden. Det er denne værdi, som i skattemæssig relation betragtes som et 

                                                           
5
 http://www.skm.dk/skattetal/analyser-og-rapporter/rapporter/1999/september/generationsskiftet-i-

erhvervslivet-betaenkning-nr-1374,-august-1999/kapitel-11-goodwill - Afsnit 3 og 4. 
6
 ’Lærebog om indkomstskat’ s. 620 midt. 

7
 ’Lærebog om indkomstskat’ s. 620 midt. 

http://www.skm.dk/skattetal/analyser-og-rapporter/rapporter/1999/september/generationsskiftet-i-erhvervslivet-betaenkning-nr-1374,-august-1999/kapitel-11-goodwill
http://www.skm.dk/skattetal/analyser-og-rapporter/rapporter/1999/september/generationsskiftet-i-erhvervslivet-betaenkning-nr-1374,-august-1999/kapitel-11-goodwill
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afhængigt aktiv selvom det er en del af virksomhedens drift. Det giver anledning til en drøftelse af 

værdien af denne fremtidige indtjening og hvor lang tid denne kan forventes. Har virksomheden trofaste 

kunder, vil værdien heraf principielt kunne eksistere så længe virksomheden eksisterer. Det er præcis 

denne diskussion der må siges at være essensen af ’goodwill-debatten’. Fremtiden kan ikke forudsiges 

og ingen ved hvad der sker om 5, 10 eller 20 år ud i fremtiden. 

Det kan i samme forbindelse nævnes, at goodwill dermed heller ikke er et enkeltstående aktiv der kan 

overdrages. Goodwill ’tilhører’ den virksomhed og den aktivitet i virksomheden den er tilknyttet8. Det 

kan heraf udledes, at goodwill i skattemæssig forstand, alt andet lige, ikke kan knyttes op på 

enkeltpersoner i en virksomhed eller beliggenheden. 

Der er endvidere tale om koncerngoodwill, når en virksomhed overtager en anden virksomhed som 

dermed bliver et datterselskab. 

Begrebet badwill er det omvendte af goodwill. I skattemæssig forstand er en værdi af badwill lige med 

nul. 

I ’Den Juridiske Vejledning 2016-1’ udarbejdet af SKAT, defineres goodwill således; ”Ved goodwill 

forstås: "Den til en erhvervsvirksomhed knyttede kundekreds, forretningsforbindelse eller lignende". 

Dette er fastslået ved flere domme.”9 Der stilles endvidere følgende betingelser for hvornår der 

eksisterer skattemæssig goodwill i en virksomhed ved overdragelser. Disse betingelser er ligeledes 

baseret på mange års retspraksis10: 

 Kun en virksomhed i drift kan have tilknyttet goodwill. 

 Der skal være tale om en reel overdragelse – helt eller delvis 

 Sælger skal lide et tab som følge af mistet goodwill. 

 Virksomheden skal have indtjening og kundekreds som kan understøtte tilstedeværelsen af 

goodwill. 

Det følger af første betingelse, at virksomheden skal være i drift. Er virksomheden ikke i drift, kan den 

ikke skabe goodwill.  

                                                           
8
 ’Lærebog om indkomstskat’ s. 861 øverst. 

9
 http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=1948117 – Den Juridiske Vejledning 2016-1 – C.C.6.4.1.1. – afsnit ’Definition 

af goodwill’. 
10

 http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=1948117 – Den Juridiske Vejledning 2016-1 – C.C.6.4.1.1. – fra afsnit 
’Goodwill skal være tilknyttet en virksomhed’. 

http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=1948117
http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=1948117
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Der skal endvidere være tale om en reel overdragelse af enten hele virksomheden eller en andel heraf. 

Det overdragne skal kunne berettige eksistensen af goodwill.  

Der kan dog være tale om maskeret udlodning, hvor der forsøges at trække penge ud af virksomheden 

til en lavere beskatning. Der findes meget retspraksis herpå. Her kan blandt andet nævnes SKM 

2005.274.HR, hvor skatteyder overdragede sin personlige virksomhed til sit eget selskab. Højesteret 

mente ikke at der var tale om en reel overdragelse af goodwill men maskeret udlodning, da forventning 

om fremtidig indtjening ikke knyttede sig til forretningsforbindelse og kunderelationer, som skaber 

goodwill. 

En anden problematik må siges at være når der er tale om en delvis overdragelse. Som regel knyttes 

goodwill til driften af virksomheden, men ved et delvist frasalg kan det være svært at bestemme den 

reelle goodwill tilhørende den ene og den anden del af virksomheden når der er tale om 

interesseforbundne parter. Parter med modsatrettede interesser vil blot forhandle sig frem til 

handelsværdien. 

Endvidere betinges det, at sælger skal påføres et tab ved overdragelsen. Ved at overdrage dele eller hele 

virksomheden vil sælger miste den goodwill, som der ellers ville komme et afkast af i fremtiden. Sælger 

mister dermed ejendomsretten over goodwill. 

Det følger til sidst, at der skal være en forventning om en fremtidig indtjening af kundekredsen. Det ene 

aspekt udelukker dog ikke det andet, hvorfor der både skal være tilstedeværelse af kundekreds og 

forventning om indtjening i fremtiden. Det er derfor ikke nok at virksomheden har en stor kundekreds, 

hvis ikke virksomheden formår at skabe en sådan indtjening der svarer overens hermed. 

Handel med værdipapirer er heller ikke tilstrækkeligt til at en virksomhed kan siges at have goodwill, 

hvilket ligeledes blev fastslået i SKM 2005.274.HR. En fast oparbejdet kundekreds må ofte være knyttet 

til virksomheder der som regel har eksisteret i nogen tid og derfor har opbygget gode kunderelationer 

og et godt varemærke. 

Er betingelserne ikke opfyldt ved overdragelsen, eksisterer der ikke en skattemæssig goodwill. Dog kan 

følgende retningslinje for eksistens af goodwill nævnes; ”Værdiansættelsen af goodwill beror på en 
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konkret vurdering af det pågældende kundeforhold. Det afgørende ved denne vurdering er, om en 

uafhængig køber vil være villig til at tillægge det pågældende kundeforhold goodwillværdi eller ej.”11  

Er der mulighed for at få en uafhængig parts købstilbud, vil dette altid være retvisende, da der dermed 

vil være tale om handel på armslængdevilkår, hvor hver part har egen interesse. 

Regnskabsmæssigt er definitionen af goodwill mere håndgribelig: 

”Regnskabsmæssigt opstilles et bredere goodwillbegreb. I den af FSR – danske revisorer udarbejdede 

Regnskabsvejledning 18 defineres goodwill således som forskellen mellem kostprisen for en virksomhed 

og nettoværdien af virksomhedens identificerbare aktiver og forpligtelser på 

overtagelsestidspunktet…”12 

Selvom den regnskabsmæssige definition af goodwill er mere håndgribelig, vil de to definitioner være 

sammenfaldende medmindre der er tale om interesseforbundne parter. Er der tale om to uafhængige 

parter, vil parterne blive enige om en handelsværdi af virksomheden og dermed også en handelsværdi 

for goodwill. Men for interesseforbundne parter, vil interesserne ofte være ensrettede. 

2.2. Historisk udvikling af goodwill 

Ifølge afskrivningslovens § 40, stk. 6 og statsskattelovens § 4 og 6, skal gevinst eller tab ved salg eller 

opgivelse af goodwill medregnes i den skattepligtige indkomst. Den gældende lovgivning om beskatning 

af goodwill har med få ændringer eksisteret siden 199313. Samtidig har køber mulighed for at foretage 

årlige afskrivninger på den opkøbte goodwill jævnfør afskrivningslovens § 40, stk. 1. 

Goodwill beskatning har ikke altid eksisteret. I 1939 blev den første lov om beskatning af goodwill 

vedtaget. Før 1939 eksisterede blot lovgivning om beskatning af goodwill ved næringsvirksomhed eller 

spekulation. Fra 1. juli 1982 og frem til 1993 skulle der ikke ske beskatning af goodwill ved overdragelser 

og der kunne helle ikke foretages afskrivninger. Begrundelsen herfor var at goodwill beskatning ofte var 

meget omkostningsfuldt ved generationsskifter. 

Perioden hvor goodwill var skattefri skabte imidlertid afgrænsningsproblemer ved værdiansættelse, da 

øvrige immaterielle rettigheder stadig var skattepligtige. Ved at fordele mere værdi til goodwill, ville 

                                                           
11

 http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=1948117 – Den Juridiske Vejledning 2016-1 – C.C.6.4.1.1 – Afsnit 
’Virksomhed med en enkelt kunde’ – nederst. 
12

 ’Lærebog om indkomstskat’ s. 620 n. 
13

 http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oID=1948117&chk=211712 – Den Juridiske Vejledning 2016-1, C.C.6.4.1.1, Afsnit 
’Kronologisk oversigt over reglerne for goodwillbeskatning’. 

http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=1948117
http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oID=1948117&chk=211712
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beskatningen blive lavere. Dette skabte en stor byrde for SKAT, om at gennemgå og eventuelt korrigere 

handler, således at der blev værdiansat til en reel værdi. 

Derfor lettede det arbejdsbyrden væsentligt for alle parter, da beskatning af goodwill igen blev indført i 

1993 og medførte væsentligt færre sager mellem virksomhederne og skattemyndighederne. 

Det gældende goodwill-cirkulære til beregning af goodwill ved overdragelse mellem interesseforbundne 

parter, har eksisteret siden 2000 og var en ændring af det tidligere goodwill-cirkulære TS-cirkulære 

1993-2214. Ændring skyldtes omfattende kritik fra Håndværksrådet og Aktie-arbejdsgruppen15. Kritikken 

gik på at goodwill beregningen ud fra beregningsvejledningen kunne beregnes alt for højt, sammenlignet 

med handler mellem uafhængige parter. Den for højt beregnede værdi skyldtes især de dengang 

eksisterende beregningselementer for udviklingstendens, driftsherreløn og at kapitaliseringsfaktoren, 

uanset virksomhed, var en fast sats. 

Der blev derfor nedsat en arbejdsgruppe i 1999, som skulle gennemgå den skematiske beregningsmodel 

med henblik på at vurdere kritikpunkterne og foreslå eventuelle korrektioner til vejledningen som skulle 

nærme sig en reel goodwill værdi bedre end det forrige kunne gøre det.  

Slutresultatet af arbejdsgruppens virke, endte med det goodwill cirkulære der stadig eksisterer i dag, 

nemlig TSS-Cirkulære 2000-10.  

I dette cirkulære blev der ændret på beregningsgrundlaget, som i dag er de regnskabsmæssige 

resultater før skat, såfremt der udarbejdes regnskab efter årsregnskabsloven. Hidtil havde man anvendt 

de skattemæssige tal, hvilket ikke mentes at give samme reelle afspejling af virksomhedens økonomiske 

resultater.  

Endvidere blev kapitaliseringsfaktoren ændret, således at denne blev individualiseret for den enkelte 

virksomhed. Der var ikke længere tale om en fast sats, men en sats baseret på levetiden for goodwill 

samt en forrentningsprocent der udtrykker det forventede årlige afkast af denne.  

Beregningen af udviklingstendensen blev ligeledes ændret, således at der tages højde for alle tre års 

udvikling.  

                                                           
14

 ’Værdiansættelse af fast ejendom, goodwill samt aktier og anparter: fokus på ændringer’, Revisorbladet, s. 28. 
15

 http://www.statensnet.dk/pligtarkiv/fremvis.pl?vaerkid=7539&reprid=0&filid=4&iarkiv=1#i82667 – Rapport om 
ændring af den vejledende beregningsregel for goodwill, afsnit ’1. Baggrunden for nedsættelsen af 
arbejdsgruppen.’ 

http://www.statensnet.dk/pligtarkiv/fremvis.pl?vaerkid=7539&reprid=0&filid=4&iarkiv=1#i82667
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Der blev ligeledes indført en minimumsløn, da det måtte antages at ejeren vil kræve en minimumsløn 

svarende til hvad der kan opnås som lønmodtager16.  

Virksomheder med enten opkøbt eller internt opbygget goodwill blev ligeledes ligestillet, da 

virksomheder med opkøbt goodwill nu skulle tillægge og dermed udligne de i årene afskrevne beløb i 

beregningsgrundlaget17. 

Arbejdsgruppen lagde stor vægt på, at en beregningsmodel for goodwill aldrig vil kunne beregne 

præcise handelsværdier:  

”Det må understreges, at det ikke er muligt gennem skematiske hjælperegler at nå til et præcist udtryk 

for aktivers handelsværdi. Det vil endvidere være sådan, at jo mere firkantet reglerne udformes, des 

større er risikoen for at ramme ved siden af…ambitionen må være at nå frem til, hvad man måske kunne 

kalde det mindst ringe resultat…”18.  

Forbeholdet herom blev indarbejdet ved ændringen af goodwill-cirkulæret i 200019. 

2.3. Sammenfatning 

Samlet kan det siges, at goodwill kan defineres på mange forskellige måder i mange forskellige 

sammenhænge. I forhold til den skattemæssige definition, hænger goodwill sammen med 

virksomhedens kundekreds og kunderelationer og er knyttet til virksomheden drift. 

Endvidere skal forskellige forhold være opfyldt, før goodwill kan anerkendes at eksistere. Virksomheden 

skal være i drift, der skal være tale om en reel overdragelse, sælger skal lide et tab som følge af mistet 

goodwill og virksomheden skal have en indtjening og en kundekreds der understøtter tilstedeværelsen 

af goodwill. 

Historisk har avance af goodwill ikke altid været skattepligtigt. Dette medførte afgrænsningsproblemer i 

forhold til fordeling af værdi mellem goodwill og andre immaterielle aktiver som var skattepligtige. 

Afståelsesbeskatningen for goodwill blev genindført i 1993. 

                                                           
16

 http://www.statensnet.dk/pligtarkiv/fremvis.pl?vaerkid=7539&reprid=0&filid=13&iarkiv=1#i82700 - Rapport om 
ændring af den vejledende beregningsregel for goodwill, afsnit ’3. Sammendrag af arbejdsgruppens overvejelser 
og forslag.’ 
17

 ’Værdiansættelse af fast ejendom, goodwill samt aktier og anparter: fokus på ændringer’, Revisorbladet, s. 29 
øverst. 
18

 http://www.statensnet.dk/pligtarkiv/fremvis.pl?vaerkid=7539&reprid=0&filid=11&iarkiv=1 – Rapport om 
ændring f den vejledende beregningsregel for goodwill, afsnit ’7. Arbejdsgruppens overvejelser’ midt. 
19

 Bilag 1 – Goodwill-cirkulæret – afsnit ’2. Beregningsmodellens vejledende karakter’. 

http://www.statensnet.dk/pligtarkiv/fremvis.pl?vaerkid=7539&reprid=0&filid=13&iarkiv=1#i82700
http://www.statensnet.dk/pligtarkiv/fremvis.pl?vaerkid=7539&reprid=0&filid=11&iarkiv=1
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Det gældende cirkulære er oprindeligt en ændring af et tidligere cirkulære. Det tidligere cirkulære fik 

omfattende kritik på mange af beregningspunkterne, hvilket bevirkede at goodwill beregningen ofte 

blev beregnet for højt set i forhold til handelsværdien. Der blev derfor nedsat en arbejdsgruppe som 

foretog ændringer til det cirkulære der er gældende i dag. 

Da det nu er defineret hvornår der er tale om skattemæssig goodwill samt at dette skal beskattes, vil 

problemstillingerne ved interesseforbundne parter nu blive belyst. Herudover vil det blive undersøgt, 

hvilke muligheder virksomheder har for værdiansættelse af goodwill mellem interesseforbundne parter.  
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3. Værdiansættelse af goodwill ved interessefællesskab 

I det følgende vil de overordnede rammer for fastsættelse af goodwill blive belyst for at skabe et 

overblik over hvilke muligheder og begrænsninger virksomheder har, når der skal fastsættes goodwill 

hvor parterne ikke har modsatrettede interesser, også kaldet interessefællesskab.  

Kapitlet vil starte med at definere begrebet ’Interessefællesskab’, for at afgrænse i hvilke situationer 

virksomheder skal benytte særregler for beregning af goodwill samt for nærmere at kunne fastslå, 

hvorfor der opstår et behov for ekstra bevågenhed ved fastsættelse af goodwill.  

Dernæst vil metoderne til fastsættelse af goodwill blive belyst for at skabe overblik over hvilke 

muligheder interesseforbundne parter har for fastsættelse af goodwill værdi. Forskellene på disse 

metoder vil dernæst blive undersøgt, herunder i hvilke situationer man kan benytte sig af de forskellige 

metoder og hvornår man ikke kan. 

3.1. Definition af interessefællesskab 

Interessefællesskab eller interesseforbundne parter kan i høj grad defineres bredt, men som hovedregel 

kan følgende ræsonneres; 

 ”Ved interessefællesskab forstås fælles økonomisk interesse mellem de implicerede skattesubjekter.”20.  

I mange situationer hvor parterne er nærtstående, vil der kunne opstå forhold, der medfører at de 

handlende parter har en tilknytning der medfører, at disse kan have en interesse i at ’hjælpe’ hinanden 

og dermed ikke handle fuldstændig i egne interesser. Det kan som eksempel nævnes, at den sælgende 

virksomhed kunne have en interesse i at blive beskattet så lavt som muligt i forbindelse med en 

overdragelse og ved et interessefællesskab kan lave en aftale herom med den købende part. Dermed 

handles ikke på armslængdevilkår jævnfør ligningslovens § 2, stk. 1, som anfører at parter med 

interessefællesskab skal handle på markedsvilkår og markedspriser ved transaktioner, betegnet som det 

frie marked.  

Det findes forskellige definitioner på nærtstående parter. Som før nævnt vil der oftest være tale om 

parter med fælles økonomisk- og skattemæssig interesse som for eksempel parter der er beslægtede 

eller når den ene part besidder aktier hos den anden part.  

Imidlertid kan der forekomme helt særlige forhold, hvor skattemyndighederne også skal være særligt 

opmærksomme. For eksempel kunne den ene part eftergive et ønske hos den anden part, hvis det 

                                                           
20

 ’Lærebog om indkomstskat’ s. 441 øverst. 



Side 19 af 80 
 

alligevel ikke påvirker ham økonomisk eller skattemæssigt. Risiko for dette kan forekomme når en af 

parterne ikke er skattepligtig, for eksempel offentlige myndigheder, eller når den ene part beskattes på 

særlig vis, herunder kan især nævnes udenlandske selskaber21. Parterne er ikke som sådan 

interesseforbundne, men det karakteriseres alligevel sådan, da handlemåden er lig med handlemåden 

ved interesseforbundne parter, da der ikke er modsatrettede interesser. 

Der er ligeledes tale om interesseforbundne parter ved gaveprincippet. Her er parterne ofte 

beslægtede. I forbindelse med et generationsskifte, kan der mellem den afgående generation være et 

ønske om at overdrage virksomheden, men til en lavere pris end handelsværdien. Derfor vil forskellen 

mellem handelsværdien og handelsprisen være at karakterisere som en gave og dette skal 

gavemodtager betale gaveafgift af jævnfør statsskattelovens § 4, litra c.  

I nogle tilfælde kan det være svært at bestemme hvornår der eksisterer et gavemiljø, da der ikke 

behøver at være tale om slægtsskab mellem parterne:  

”…parterne vil have bevisbyrden for, at ydelsen ikke er begrundet i slægtsskab, venskab eller lignende.”22 

Goodwill-cirkulæret skal tillige anvendes ved beregning af goodwill, såfremt der ikke er øvrige 

holdepunkter for fastsættelse heraf23. 

Interesseforbundne parter karakteriseres derfor primært ved nedenstående oplistede situationer24: 

 Gaver mellem parter, herunder især beslægtede parter. 

 Sammenfaldende økonomiske interesser, herunder især når den ene part har aktiebesiddelse 

hos den anden part. 

 Når parternes skattemæssige interesse ikke er forskellig fra hinanden, herunder også når den 

ene part opererer under særlige skatteregler. 

 Når den ene part ikke er skattepligtig og dermed er indifferent omkring fastsættelsen af 

værdien. 

Som eksempler herpå kan nævnes generationsskifter, koncernoverdragelser og overdragelser mellem 

hovedaktionær og selskab. 
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 ’Lærebog om indkomstskat’ side 441 midt. 
22

 ’Lærebog om indkomstskat’ side 396 midt. 
23

 ’Lærebog om indkomstskat’ side 403 midt. 
24

 http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oID=1948121&chk=211712 – Den Juridiske Vejledning 2016-1 - C.C.6.4.1.3 – 
Afsnit ’Parter med interessesammenfald’ midt. 

http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oID=1948121&chk=211712
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Skattemyndighederne har mulighed for at ændre på værdier aftalt mellem parterne. Denne adgang til 

korrektion er givet, for at undgå at de interesseforbundne parter fastsætter en pris, som ikke svarer 

overens med handelsværdien og dermed fejlbeskattes. Hjemmel til korrektionsmuligheden findes i 

afskrivningslovens § 45, hvoraf følger at SKAT har mulighed for at prøve den ansatte værdi og dermed 

korrigere denne. Såfremt SKAT finder, at goodwill værdien ikke svarer overens med handelsværdien, kan 

de ændre denne med hjemmel i afskrivningslovens § 45, stk. 3 og dette vil være bindende for begge 

parter i handelen.25 

3.2. Årsager til værdiansættelse af goodwill i virksomheder 

Når en virksomhed ønsker at foretage for eksempel en omstrukturering i koncernen eller en ejer af en 

personligt ejet virksomhed skal overdrage virksomheden til et familiemedlem eller anden nærtstående, 

er der tale om interessefællesskab. 

Uanset om en sådan handel foregår mellem parter der har modsatrettede interesser eller ej, skal 

værdien af de overdragne aktiver værdiansættes. Virksomhedens internt opbyggede goodwill er i 

forvejen ikke en værdi der kan aktiveres og afskrives på, førend denne handles til anden part. 

3.3. Vejledninger til fastsættelse af goodwill 

I det følgende vil det blive belyst hvilke metoder der findes ved værdiansættelse af goodwill. Det vil 

derudover blive undersøgt hvilke kriterier der i givet fald skal opfyldes for at anvende de forskellige 

metoder. Dernæst vil forskellen på goodwill-cirkulæret og transfer pricing vejledningen blive undersøgt, 

for at belyse forskellen på disse. Efterfølgende vil der blive foretaget en sammenligning af metoderne. 

Det er vigtigt at påpege at der ikke findes nogen lovgivning for værdiansættelse på området: 

”Der findes ikke i lovgivningen en regel for, hvordan goodwill skal værdiansættes…Ved overdragelse 

mellem interesseforbundne parter skal værdien af goodwill sættes til handelsværdien.”26 

Det er derfor op til virksomheden selv at finde frem til en goodwill værdi. I princippet kunne man blot 

foretage et skøn, men SKAT kan afvise denne. Har man endvidere ikke nogen argumenter eller 

dokumentationer for den fastsatte goodwill, kan SKAT helt afvise den fastsatte goodwill værdi og blot 

ansætte en værdi de anser for rimelig. 
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 http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oID=1948121&chk=211712 – Den Juridiske Vejledning 2016-1 – C.C.6.4.1.3 – 
Afsnittet ’Regel’ midt. 
26

 http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=1948119 – Den Juridiske Vejledning 2016-1, C.C.6.4.1.2, Afsnittet ’Regel’ 
øverst. 

http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oID=1948121&chk=211712
http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=1948119


Side 21 af 80 
 

Det er vigtigt at fastslå, at de følgende metoder blot er vejledende og skal opfattes som en hjælp for 

virksomheder til at beregne en goodwill værdi der svarer overens med handelsværdien. Handelsværdien 

vil for interesseforbundne parter altid være et skøn og derfor skal man altid vurdere om værdien er reel 

i forhold til virksomhedens forhold. Mere herom følger senere hvor eksempler på disse forhold vil blive 

vurderet. 

3.3.1.  Goodwill-cirkulæret 

Goodwill-cirkulæret udarbejdet af Ligningsrådet og offentliggjort af Skatteministeriet den 28. marts 

2000, også kaldet TSS-Cirkulære 2000-10, er en skematisk vejledning til beregning af goodwill værdien 

når der handles mellem interesseforbundne parter. Cirkulæret er blevet til, da denne goodwill i 

særdeleshed er svær at fastsætte og dermed forbundet med stor usikkerhed, da facit er 

handelsværdien. Cirkulæret er en standardiseret beregningsvejledning og det følger heraf, at det derfor 

kun er vejledende. Cirkulæret kan ikke anvendes på dødsboer. 

I tilfælde hvor SKAT finder det nødvendigt, kan det beregnede beløb ændres eller helt afvises. Det er 

derfor vigtigt ved beregningen, at der tages højde for virksomhedens særlige forhold. Man kan ved 

beregningen ikke blot tage resultatet for gode varer, hvilket må siges at være problematisk, hvis der ikke 

ses at være andre metoder til at bestemme handelsværdien.  

Cirkulæret tager udgangspunkt i de regnskabsmæssige resultater før skat for de seneste tre år for 

virksomheden og der reguleres herefter for forskellige faktorer for at nå frem til virksomhedens goodwill 

værdi. Vigtigt er at bemærke, at denne beregningsvejledning tager udgangspunkt i historiske tal, hvor 

man i andre værdiansættelsesmodeller, herunder blandt andet DCF-modellen og EVA-modellen, tager 

udgangspunkt i forventede pengestrømme. Der ses ikke at være noget til hinder for at disse modeller 

anvendes, da de i almindelighed opfattes som retvisende af SKAT27. Dog må det nævnes, at 

værdiansættelse af goodwill ud fra disse metoder vil kræve en del ressourcer i forhold til goodwill-

cirkulæret, da disse modeller stiller krav til en omfattende budgetteringsproces.  

3.3.2. Transfer Pricing vejledningen – kontrollerede transaktioner 

Når interesseforbundne parter udveksler aktiver og ydelser skal pris og vilkår ske til handelsværdien 

også kaldet handel på armslængdevilkår jævnfør principperne i ligningslovens § 2. Transfer Pricing er et 

internationalt begreb, på dansk kendt som ’kontrollerede transaktioner’. Reglerne om at handel skal ske 
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 http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=1813206&chk=208529 – ’Anvendte værdiansættelsesmetoder i praksis’ 
midt. 

http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=1813206&chk=208529
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på armslængdevilkår, gælder derfor både nationalt og internationalt. Reglerne er dog meget forskellige 

fra land til land28.  

I det følgende vil der udelukkende blive fokuseret på den danske lovgivning, da fokus er at undersøge 

hvilke danske værdiansættelsesalternativer der findes til goodwill-cirkulæret, dog med transfer pricing 

vejledningen som et internationalt alternativ. 

Transfer pricing vejledningen er et redskab primært til forbundne parter og kan anvendes i de 

situationer hvor goodwill-cirkulæret ikke er anvendeligt, hvilket fremgår af goodwill-cirkulæret: 

”Skatteministeriet har til brug for værdiansættelse af koncerninterne overdragelser udarbejdet 

vejledningen "Transfer Pricing; kontrollerede transaktioner; værdiansættelse" af 21. august 2009…De 

værdiansættelsesmetoder og retningslinjer for anvendelse, der er beskrevet i vejledningen af 21. august 

2009, kan bruges i situationer, hvor den vejledende anvisning i Skatteministeriets cirkulære nr. 44 af 28. 

marts 2000 ikke findes anvendelig. Der er således ikke valgfrihed mellem de to vejledninger.”29 

Det er ikke nærmere beskrevet i hvilke situationer man skal anvende den ene vejledning frem for den 

anden. Det kan blot nævnes, at goodwill-cirkulæret har førsterang i forhold til transfer pricing 

vejledningen.  

Transfer pricing vejledningen er den 15. januar 2013 overgået fra en selvstændig vejledning, til en del af 

’Den Juridiske Vejledning 2016-1’, C.D.11. Indholdet af denne er dog ikke ændret i denne forbindelse. 

Vejledningen beskriver hvilke værdiansættelsesmetoder den internationale organisation OECD30 

anbefaler, ved prisfastsættelse på armslængdevilkår jævnfør ligningslovens § 2. Metoden til fastsættelse 

foretages som udgangspunkt i forhold til sammenlignelige transaktioner handlet mellem uafhængige 

parter.31 

Endvidere beskriver vejledningen virksomhedens oplysnings- og dokumentationspligt jævnfør 

skattekontrollovens § 3 B, stk. 1 når parterne er interesseforbundne: 
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 http://www.pwc.dk/da/publikationer/2016/regnskabshaandbogen-2016.pdf - PWC Regnskabshåndbog 2016, s. 
680 øverst. 
29

 http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=1948119 - Den Juridiske Vejledning 2016-1, C.C.6.4.1.2, Afsnittet ’Se også’ 
øverst. 
30

 Organisation for Economic Co-operation and Development. 
31

 http://tax.dk/jv/cd/C_D_11_2_2_2_1.htm - Afsnit ‘OECDs anbefalinger’. 

http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=1813084&chk=203611
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=13732
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=13732
http://www.pwc.dk/da/publikationer/2016/regnskabshaandbogen-2016.pdf%20-%20PWC%20Regnskabshåndbog%202016
http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=1948119
http://tax.dk/jv/cd/C_D_11_2_2_2_1.htm
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”Skattepligtige, (…) skal i selvangivelsen afgive oplysninger om art og omfang af handelsmæssige eller 

økonomiske transaktioner med ovennævnte parter i nr. 1-6 (kontrollerede transaktioner).”32 

Det kan derfor siges, at virksomheden jævnfør denne bestemmelse har en pligt til at oplyse 

skattemyndighederne, såfremt de har handlet med en interesseforbunden part, herunder kaldet 

oplysningspligten. Endvidere skal virksomheden kunne dokumentere denne handel, således at SKAT har 

mulighed for at vurdere hvorvidt denne er sket på armslængdevilkår jævnfør ligningslovens § 2. Dette 

benævnes dokumentationspligten. 

Skattekontrollovens § 3 B omhandlende oplysnings- og dokumentationskravet er dog gældende ved alle 

transaktioner mellem interesseforbundne parter, herunder også når goodwill-cirkulæret, 

branchekutymer eller andre værdiansættelsesmetoder anvendes. 

Transfer pricing vejledningen er noget mere omfattende og ressourcekrævende at anvende, da den 

indebærer omfattende allokerings- og budgetteringsmetoder. 

3.3.3.  Forskellen på de to vejledninger 

Der ses at være stor forskel på de to vejledninger. Hvor goodwill-cirkulæret er en decideret punkt for 

punkt vejledning der er forholdsvis nem at gå til, er vejledningen i forhold til transfer pricing mere 

uhåndgribelig.  

Goodwill-cirkulæret har forrang i forhold til tranfer pricing vejledningen, hvorfor dette altså skal 

anvendes såfremt kriterierne herfor er opfyldt.  

Transfer pricing er bundet op på OECDs retningslinjer og der er mange forskellige 

værdiansættelsesmetoder at vælge imellem. Det må vurderes, at det kræver væsentligt flere ressourcer 

og viden for at kunne værdiansætte goodwill herefter. Derudover skal det nævnes, at vejledningen kan 

bruges i de tilfælde hvor der er tale om koncernforbundne selskaber, men andre virksomheder kan 

sagtens aftale at værdiansættelse skal ske ud fra denne vejledning. 

3.4. Branchekutyme 

Virksomheder der yder ensartede serviceydelser, såsom tandlæger, revisorer, læger mv. vil som 

hovedregel ikke i samme omfang som produktions- og vidensvirksomheder have differencerede 

goodwill værdier. 
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 Skattekontrolloven § 3 B, stk. 1. 
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Derfor er der i nogle af disse brancher opstået en såkaldt ’branchekutyme’, altså en generelt accepteret 

metode, som har fastlagt rammer for hvilke goodwill værdier man kan handle med ved en overdragelse 

af virksomheden. Det ses netop i disse tilfælde, at der i goodwill-cirkulæret undtages fra disse 

virksomheder: ”I visse brancher eksisterer der en kutyme for værdiansættelse af goodwill ved 

overdragelse mellem uafhængige parter. Sådanne kutymer kan ligeledes danne grundlag for 

værdiansættelse ved overdragelse mellem parter med interessefællesskab.”33 Det må ud fra dette 

konkluderes, at SKAT som hovedregel vil acceptere værdiansættelse ud fra opståede branchekutymer i 

liberale erhverv.  

Det er dog altid virksomhedens eget ansvar at kunne dokumentere, at der forefindes en sådan 

branchekutyme for værdiansættelse af goodwill i branchen; ”Hvis en kutyme benyttes ved 

værdiansættelsen af goodwill, skal parterne indsende dokumentation for, at der findes en 

branchekutyme i pågældende brancheorganisation, hvis SKAT ønsker det.”34. 

En branchekutyme for beregning af goodwill kunne eksempelvis være at, værdien bestemmes ud fra en 

procentdel af virksomhedens omsætning. I praksis betyder det, at en virksomhed med underskud også 

sagtens kan have en goodwill værdi, så længe der i virksomhedens branche er kutyme for en sådan 

beregningsregel. 

Af de praktiserende lægers hjemmeside fremgår det således udførligt hvordan en goodwill værdi skal 

beregnes i forbindelse med et salg; ”…må der i praksishandler ikke aftales en goodwill, der overstiger, 

hvad der svarer til 136% af gennemsnittet af de 3 forudgående regnskabsårs bruttoindtægt reguleret i 

overensstemmelse med ændringer i overenskomstens reguleringsprocent (de såkaldte 

korrektionsfaktorer) ved en kontant betaling.”35 Ud over denne beregning kan der ske yderligere 

korrektioner, hvilket ikke vil blive nærmere uddybet. Det kan konkluderes at læger ved salg af deres 

virksomhed må siges at have en klar dokumentation på at der eksisterer en branchekutyme, når denne 

branchekutyme er nedskreven af lægeforeningen selv. 

Hvorvidt det altid giver mening at anvende en branchekutyme kan diskuteres. I visse brancher er 

virksomhederne med tiden ændret sig så meget, at det må siges at virke urealistisk at anvende samme 
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 Bilag 1 – Goodwill-cirkulæret - Afsnit ’1. Indledning’ nederst. 
34

 http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=1948119 – Den Juridiske Vejledning 2016-1, C.C.6.4.1.2, Afsnit ’Regel’ 
nederst. 
35

 
http://www.laeger.dk/portal/page/portal/LAEGERDK/Laegerdk/P_L_O/Praksis/PRAKSISHANDEL/K%C3%B8b/Praksi
shandler%20-%20regler%20og%20fremgangsm%C3%A5de1/6.%20Goodwillberegning øverst. 

http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=1948119
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http://www.laeger.dk/portal/page/portal/LAEGERDK/Laegerdk/P_L_O/Praksis/PRAKSISHANDEL/K%C3%B8b/Praksishandler%20-%20regler%20og%20fremgangsm%C3%A5de1/6.%20Goodwillberegning
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kutyme beregning til opgørelse af skattemæssig goodwill. Mange virksomheder i samme brancher er 

efterhånden så forskellige, at meget taler for at de såkaldte ’branchekutymer’ er ved at være uddøende.  

Der er for eksempel forskel på en lille lægepraksis og en stor klinik. Der kan argumenteres for, at man 

ikke blot kan beregne goodwill værdien på en procentvis del af omsætningen, men at der bør være flere 

forhold der spiller ind, herunder især kunderne som goodwill bygger på. Den nærmest ikkeeksisterende 

litteratur på området taler endvidere for den lille betydning som branchekutymer efterhånden har.  

I 2003 blev der udarbejdet en rapport af Told & Skattestyrelsen, hvor det blev konkluderet, at man ikke 

mente der eksisterede en branchekutyme i advokat- og revisionsvirksomheder; ”Styrelsen er således af 

den opfattelse, at der ikke med nærværende rapport er sket en ændring af den skattemæssige 

bedømmelse af goodwill i advokat- og revisionsvirksomheder, men alene en konstatering af, at der ikke 

gælder en særlig praksis for disse virksomheder”36. Denne rapport taler altså for, at der i disse to liberale 

erhverv ikke forekommer en branchekutyme. Samtidig ses det, at rapportens konklusion underbygges af 

det forhold, at advokat- og revisionsvirksomheder med tiden kan være meget forskellige og have 

forskellige specialiseringsgrader. En tidligere anset branchekutyme i disse brancher kan altså i fremtiden 

forventes at blive erstattet af andre metoder, herunder formentlig goodwill-cirkulæret. 

Det må derfor anbefales at virksomheder der anvender branchekutyme, ligeledes foretager en 

beregning af goodwill værdien ud fra goodwill-cirkulæret for at få et sammenligningsgrundlag til 

vurdering af om der er overensstemmelse. 

3.5. Erklæringer eller købstilbud 

Virksomheder har mulighed for at indhente en dokumenteret erklæring fra en sagkyndig eller et 

dokumenteret købstilbud fra en udefrakommende part. Dermed vil handelsværdien være påvist, da den 

udefrakommende part ikke er interesseforbunden. I disse tilfælde vil SKAT ofte acceptere den angivne 

goodwill værdi37. En sagkyndig kunne for eksempel være en virksomhedsmægler som kan indhente 

tilbud på køb. Det er omkostningsfuldt for virksomheden såfremt der skal anvendes en 

virksomhedsmægler eller lignende sagkyndig til brug for en sådan erklæring eller købstilbud.  
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 http://www.ft.dk/samling/20041/almdel/sau/bilag/52/121098.pdf - Rapport om den skattemæssige 
bedømmelse af goodwill ved sammenlægning, opsplitning, ind- og udtræden af personejede advokat- og 
revisionsvirksomheder, side 25, sidste afsnit. 
37

 http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=1948119 – Den Juridiske Vejledning 2016-1, C.C.6.4.1.2, Afsnit ’Regel’ midt. 

http://www.ft.dk/samling/20041/almdel/sau/bilag/52/121098.pdf
http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=1948119
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3.6. Sammenligning af metoderne 

Samlet set er der mange metoder man kan anvende når en goodwill værdi skal ansættes til 

handelsværdien. 

Goodwill-cirkulæret kan anvendes når der ikke ses at være andre holdepunkter til fastsættelse heraf. 

Vejledningen er forholdsvis enkel at anvende. Der kan dog forekomme mange specielle forhold ved 

beregningen heraf som skal korrigeres for.  

Transfer pricing vejledningen indeholder ressourcekrævende fordelingsmetoder.  

Såfremt en erklæring eller et købstilbud anvendes, kan dette være meget omkostningsfuldt for 

virksomheden. Til gengæld kan dette give god dokumentation for handelsværdien over for SKAT, da 

sådanne konsulentvirksomheder ofte vil have kartoteker med tidligere handler til sammenligning.  

3.7. Sammenfatning 

Interesseforbundne parter kan som hovedregel karakteriseres ved parter der har fælles økonomiske 

interesser. Dog kan der være forhold hvor den ene part ikke har en interesse i aktivernes fordeling 

såfremt de for eksempel ikke er skattepligtige. 

Ved gavebegrebet, skal gavemodtageren betale gaveafgift. Goodwill skal stadig værdiansættes ud fra 

goodwill-cirkulæret uanset denne regel. 

Grundet disse flydende interesser, kan værdiansættelsen af goodwill være påvirket heraf og derfor vil 

SKAT altid være opmærksom på disse overdragelser og korrigere værdier, såfremt de ikke er enige i 

værdiansættelsen mellem parterne. 

Der ses at være mange metoder til fastsættelse af en goodwill værdi. Der findes ingen decideret 

lovgivning herpå. Kravet er, at værdien skal ansættes til handelsværdien som var det en overdragelse 

mellem uafhængige parter jævnfør ligningslovens § 2. 

SKAT har udgivet en beregningsvejledning, TSS-Cirkulære 2000-10, som ud fra en skematisk model kan 

hjælpe virksomheder med at beregne deres goodwill værdi. Cirkulæret er dog blot vejledende og der 

kan være mange forhold der enten kan medføre en ændring af den beregnede goodwill værdi eller at 

denne helt bør forkastes. 

Såfremt goodwill-cirkulæret ikke er anvendeligt, kan virksomheder anvende transfer pricing 

vejledningen som også indeholder OECDs vejledning til beregning af priser mellem interesseforbundne 
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parter. Denne vejledning beskriver ligeledes virksomhedernes oplysnings- og dokumentationspligt, som i 

øvrigt også gælder ved andre værdiansættelsesmetoder. Metoderne til værdiansættelse ud fra OECDs 

modeller er dog meget ressourcekrævende. 

Såfremt der i branchen eksisterer en branchekutyme for værdiansættelse af goodwill, skal denne 

anvendes i stedet for goodwill-cirkulæret. Branchekutymer forekommer oftest i liberale erhverv. 

Eksisterer der en decideret kutyme i en branche, vil denne blive accepteret af SKAT. Virksomhederne 

skal altid kunne dokumentere en sådan branchekutymes eksistens. Branchekutymer anvendes 

efterhånden mindre grundet udviklingen i samfundet, som har medført en større specialisering i 

brancherne og dermed store forskelle i virksomhederne. 

En erklæring af en sagkyndig eller et købstilbud fra en 3. mand vil i høj grad accepteres af SKAT. Dog er 

disse muligheder ofte meget omkostningsfulde og dermed ikke en mulighed for alle virksomheder. 

I det følgende vil en analyse af goodwill-cirkulæret blive foretaget for at kunne vurdere cirkulærets 

brugbarhed i praksis og endvidere for at opnå en viden om de enkelte beregningselementers betydning 

for den samlede goodwill beregning.  
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4. Analyse og vurdering af ’Goodwill-cirkulæret’ 

Formålet med analysen at gå i dybden med de enkelte elementer i beregningen af goodwill i forhold til 

goodwill-cirkulæret og ved en vurdering, give et svar på om disse er hensigtsmæssige.  

Det er vigtigt at understrege at goodwill-cirkulæret blot er en vejledning og ikke en tvungen 

beregningsregel udstedt gennem en lovgivning, hvorfor der er en masse undtagelser til 

beregningsvejledningen. Eksempler på disse vil ligeledes blive vurderet efterfølgende. Det har endvidere 

været af betydning at teste om beregningen er simpel set i forhold til anvendelse i praksis. Det må 

forudsættes, at være virksomhedens revisor der i mange tilfælde foretager selve beregningen. 

Eksempel beregningerne for case virksomheden bliver foretaget ud fra de godkendte regnskaber for 

virksomheden DATEA A/S38. Herved opnås en større indsigt i hvorledes beregningselementerne bidrager 

til goodwill værdien. Da beregning af goodwill har væsentlige forskelle fra et selskab til en personlig 

virksomhed, vil beregningseksemplet efterfølgende blive generaliseret, for også at påvise forskellen fra 

en personligt ejet virksomhed til et selskab. 

Goodwill-cirkulæret der er udstedt af Ligningsrådet fastslår, at der er tale om en standardiseret 

vejledning og at der derfor kan indgå forhold som kan medføre, at den opgjorte goodwill bliver ikke-

retvisende39 Det må derfor som udgangspunkt vurderes at der kan opstå mange forhold som enten kan 

medføre en større ændring af den beregnede goodwill eller nødvendigheden af at undgå at bruge 

vejledningen. Forhold som disse vil blive undersøgt nærmere. 

Goodwill-cirkulæret er opdelt i syv beregningstrin, som ligeledes vil blive fulgt i nedenstående analysen: 

1. Beregningsgrundlaget 

2. Regulering i de enkelte år 

3. Vægtet gennemsnit af resultatet/indkomsten 

4. Korrektion for udviklingstendens 

5. Driftsherreløn 

6. Forrentning af virksomhedens aktiver 

7. Kapitalisering 

                                                           
38

 Bilag 2 – Årsrapporter for DATEA A/S – 2012/2013, 2013/2014 og 2014/2015. 
39

 Bilag 1 – Goodwill-cirkulæret – Afsnit ’2. Beregningsmodellens vejledende karakter’ øverst. 



Side 29 af 80 
 

Der vil i det følgende blive foretaget en kort præsentation af case virksomheden der anvendes som 

beregningseksempel i opgaven, da det må siges at være vigtigt for beregningen og vurdering af goodwill 

værdien, at vide især hvilken branche virksomheden befinder sig i. 

DATEA A/S er et ejendomsadministrationsselskab ejet af DADES A/S som er ejendomsinvestor. 

Virksomhedens kerneområde er administration af investeringsejendomme og ejer- og andelsforeninger 

og er en af de største aktører i branchen. DATEA A/S udarbejder regnskaber efter den gældende 

årsregnskabslov og har regnskabsskæring pr. 1. juli.40 

4.1. Beregningsgrundlaget 

Vejledningen angiver at beregningen skal tage udgangspunkt i de seneste tre regnskabsårs resultater før 

skat for virksomheden. Resultaterne skal være opgjort efter årsregnskabsloven41. Dette må siges at 

sikre, at alle virksomheder beregnes ens, således at udgangspunktet udspringer af en lovgivning, altså 

årsregnskabsloven.  

Såfremt virksomheden ikke er omfattet af årsregnskabsloven, skal der blot anvendes virksomhedens 

skattepligtige indkomst. Disse virksomheder er kun omfattet af bogføringsloven. Alternativt kan 

virksomhederne omformulere deres skattepligtige indkomster til regnskabsmæssige resultater for de tre 

år ud fra principperne i årsregnskabsloven. 

Det kan undre at det er de regnskabsmæssige tal der som hovedregel skal anvendes til en skattemæssig 

goodwill beregning. Det må siges at være i stor uoverensstemmelse med principperne i lovgivningen, da 

regnskabsmæssige- og skattemæssige tal som regel er meget skarpt opdelt. Der nævnes intet herom i 

goodwill-cirkulæret. I forbindelse med ændringen af goodwill-cirkulæret i 2000 ændredes 

beregningsgrundlaget fra skattemæssige til regnskabsmæssige værdier, fordi aktie-arbejdsgruppen 

belyste problematikken i, at goodwill beregningen med skattemæssige værdier blev anvendt i 

kursberegningsmodellen, der havde regnskabsmæssige værdier42. 

Det må vurderes at tre års regnskaber tilsikrer at beregningen sker under hensynstagen til en vis 

historisk udvikling i virksomheden. Dette må endvidere siges at medføre, at beregningen bliver 

individualiseret, da tallene udviser den enkelte virksomheds kapabilitet til at skabe resultater.  

                                                           
40

 Bilag 2 – Årsrapporter for DATEA A/S – 2012/2013, 2013/2014 og 2014/2015, afsnittene ’Ledelsespåtegning’. 
41

 Bilag 1 – Goodwill-cirkulæret – Afsnit ’3.1 Grundlaget for beregningen’ øverst. 
42

 http://www.statensnet.dk/pligtarkiv/fremvis.pl?vaerkid=7539&reprid=0&filid=4&iarkiv=1#i82667 - Rapport om 
ændring af den vejledende beregningsregel for goodwill, afsnit 1. Baggrunden for nedsættelsen af arbejdsgruppen. 
 

http://www.statensnet.dk/pligtarkiv/fremvis.pl?vaerkid=7539&reprid=0&filid=4&iarkiv=1#i82667
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At der ikke anvendes budgettal må skyldes at disse udarbejdes af virksomheden selv og derfor kunne 

være skønnet meget optimistisk til fordel for virksomheden, for at opnå et større indbringende salg af 

virksomheden. Derudover vil budgettal altid være påvirket af usikkerheder. Dette forhold ses ligeledes 

at være diskuteret i arbejdsgruppen i forbindelse med ændringen af goodwill-cirkulæret i 2000. Ved at 

anvende historiske tal, gives et realistisk syn på virksomhedens evne til at skabe goodwill.  

 

Resultatet før skat, kan aflæses direkte af virksomhedens årsregnskaber, såfremt dette opgøres efter 

årsregnskabsloven. Allerede ud fra disse tal kan man kan få en fornemmelse af om der i virksomheden 

er opstået en goodwill. Har virksomheden stigende resultater i de tre år må det, alt andet lige, anses for 

at være en virksomhed i udvikling og som formår at skabe et positivt afkast på deres kunderelationer. En 

virksomhed der derimod udviser svingende eller dalende resultater, bør man som hovedregel ikke 

forvente kan udvise en positiv goodwill jævnfør nedenstående eksempel med faldende resultat før skat i 

de tre år. 

 

Det kan allerede for tallene i dette eksempel ses, at der må ligge en dybere grund til det faldende 

resultat hen over årene. Én særlig vigtig årsag kunne være at virksomheden har mistet kunder. Allerede 

her kan det tyde på at man er nød til at vurdere resultatet grundigt efter den endelige beregning af 

goodwill værdien og om denne skal nedsættes med den begrundelse, at man forventer en lavere 

omsætning i fremtiden. I nogle tilfælde kan det ske at der slet ikke eksisterer en goodwill værdi i 

virksomheden. 

Det skal til ovenstående nævnes at der naturligvis kan være enkeltstående forhold i virksomheden der 

kan trække goodwill værdien i den ene eller den anden retning, men tallene må stadig siges at kunne 

give et overordnet overblik over, hvilken ende af skalaen goodwill beregningen ender. Samtidig kan man 

også risikere svingende resultater over de tre år, hvor det her må siges at være meget svært at vurdere 

på overordnet niveau.  

Eksempel: DATEA A/S t. kr.

Grundlag for beregningen:

2012/2013 2013/2014 2014/2015

Resultat før skat 21.796       24.030       34.254       

Eksempel: Faldende resultat t. kr.

Grundlag for beregningen:

2012/2013 2013/2014 2014/2015

Resultat før skat 35.000       25.000       22.000       
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I forhold til DATEA A/S tyder det på, at der i virksomheden eksisterer en goodwill værdi når der kun 

kigges på resultatudviklingen. 

Virksomheder der ikke udarbejder regnskaber efter årsregnskabsloven kan i stedet anvende den 

skattepligtige indkomst som beregningsgrundlag eller beregne resultatet med udgangspunkt i 

årsregnskabsloven43. Det skal nævnes, at såfremt virksomheden tager udgangspunkt i den skattepligtige 

indkomst, skal der i forhold til næste trin i beregningen, ’regulering i de enkelte år’, foretages yderligere 

reguleringer, for at dette kan medføre et retvisende billede og være mere sammenligneligt med en 

virksomhed der er opgjort efter årsregnskabsloven. 

Det skal tilføjes at en virksomhed naturligvis kan have eksisteret mindre end tre år på tidspunktet for 

handelen og der derfor ikke er udarbejdet regnskab for tre år. Specielle forhold behandles i 

efterfølgende afsnit. 

Der skal i det efterfølgende foretages en regulering af resultaterne for de enkelte år på særlige poster.  

4.2. Regulering i de enkelte år 

Efter oplistningen af de regnskabsmæssige resultater for de tre år, skal tallene nu reguleres for poster 

som ikke skal være en del af beregningen, hvorfor der altså er tale om en regulering af resultatet før 

skat. Dette må vurderes at ske med den begrundelse, at der i de opgjorte regnskabsmæssige resultater 

ikke skal indgå forstyrrende elementer, som ikke har nogen decideret indflydelse på goodwill i 

virksomheden. Dermed kan det jævnfør ovenstående afsnit vedrørende beregningsgrundlaget 

konkluderes, at resultaterne giver et mere retvisende overblik over virksomhedens indtjeningsevne og 

dermed også evnen til at skabe goodwill i virksomheden. 

 

                                                           
43

 Bilag 1 – Goodwill-cirkulæret - afsnit ’3.1 Grundlaget for beregningen’ midt. 

Eksempel: DATEA A/S t. kr.

Overført resultat 21.796      24.030      34.254      

Regulering i de enkelte år:

2012/2013 2013/2014 2014/2015

- Ikke udgiftsført løn til evt. medarbejdende ægtefælle 0 0 0

- Finansielle indtægter -1.087        -802           -628           

+ Finansielle udgifter 278             135             133             

 +/- Eventuelle ekstraordinære poster 0 0 0

+ Afskrivninger på tilkøbt goodwill 2.652         2.652         1.958         

Reguleret resultat 23.639       26.015       35.717       
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For DATEA A/S skal der ikke fratrækkes ’ikke udgiftsført løn til eventuelt medarbejder’ eller 

’ekstraordinære poster’, da der ikke er anført nogen udgifter hertil i årsregnskaberne. Løn til 

medarbejdende ægtefælle må derudover vurderes at forekomme ved en personligt ejet virksomhed. 

Der er dog reguleret for finansielle indtægter og udgifter samt afskrivninger på tilkøbt goodwill. Samlet 

set kan det siges, at der ikke er sket den store forskydning i det regulerede resultat set i forhold til det 

aflæste resultat før skat i årsregnskaberne. Alle årenes resultater ses at være steget en smule i forhold 

til resultater før skat, hvorfor det kan sluttes at udgifterne der reguleres for ikke har svinget voldsomt. 

Omvendt kunne man sagtens forestille sig en virksomhed med svingende poster i årene. Man kunne for 

eksempel forestille sig, at der forekommer en ekstraordinær post i et af årene som ændrer det 

regulerede resultat væsentligt. Endvidere skal der ved personligt ejet virksomhed tages højde for løn til 

eventuelt medarbejdende ægtefælle. For at vise et væsentligt anderledes resultat, vil nedenstående 

eksempel vise regulering for en personligt ejet virksomhed. For overblikkets skyld er det valgt i 

nedenstående eksempel at videreføre DATEAs resultat jævnfør foregående afsnit. 

 

Ændringerne i forhold til DATEAs beregning er markeret med ’fed’ skrift. Der er nu indsat løn til 

medarbejdende ægtefælle samt en ekstraordinær post i regnskabsåret 2013/2014. I forhold til løn til 

medarbejdende ægtefælle, kan det siges at udgiften i dette tilfælde ikke har den store betydning for de 

regulerede resultater. Udgiften per år er sat til samme beløb, men uanset en eventuel lille stigning i 

forhold til nettoprisindekset, er det regulerede resultat stadig stigende. 

Er der dog tale om en væsentligt mindre virksomhed, med et lavere indtjeningsgrundlag, der skal 

fratrække udgift til medarbejdende ægtefælle, må dette siges at have en stor betydning for det 

regulerede resultat til den videre beregning af goodwill. 

I forhold til ovenstående eksempel må det konkluderes at have en stor betydning hvis der i et 

regnskabsår er forekommet en ekstraordinær post, der giver en væsentlig regulering i resultatet. I år 

Eksempel: Diverse reguleringer t. kr.

Overført resultat 21.796         24.030         34.254         

Regulering i de enkelte år:

2012/2013 2013/2014 2014/2015

- Ikke udgiftsført løn til evt. medarbejdende ægtefælle -300 -300 -300

- Finansielle indtægter -1.087          -802              -628              

+ Finansielle udgifter 278                135                133                

 +/- Eventuelle ekstraordinære poster 0 -5.000          0

+ Afskrivninger på tilkøbt goodwill 2.652            2.652            1.958            

Reguleret resultat 23.339          20.715          35.417          
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2013/2014 er for eksemplets skyld reguleret for en ekstraordinær post på 5 mio. kr. Denne post kan 

være en indtjening som ikke har noget med virksomhedens indtjeningsevne at gøre og vil, hvis 

medregnet, give et skævt billede af virksomheden. Der er tale om et ekstremt tilfælde set i forhold til 

virksomhedens resultat. Eksemplet må siges at give et tydeligt billede af hvordan resultaterne, kan give 

et helt andet billede end årets resultater. Virksomhedens resultat i år 2012/2013 efter reguleringerne er 

højere end regnskabsåret 2013/2014 og giver nu et helt andet billede af virksomheden end først 

antaget. Hvor der før var en stigning i resultat hen over årene, falder resultatet fra 2012/2013 til 

2013/2014, for herefter at stige fra 2013/2014 til 2014/2015. 

I forhold til den videre betydning af disse reguleringer kan det siges, at dette vil have betydning for 

vægtningen af årene, som er det næste trin i beregningsprocessen. Ændringen har desuden stor 

betydning for trinnet hvor der reguleres for en eventuel udviklingstendens, som konstateres ud fra de 

regulerede resultater44. 

I det efterfølgende vil hver post der skal reguleres for i resultatet blive gennemgået. Dette for at 

undersøge og vurdere hvorfor lige præcis disse poster enten skal tillægges eller fratrækkes i 

resultatposterne i det opgjorte beregningsgrundlag. Det fremgår ikke af goodwill-cirkulæret, hvorfor der 

skal reguleres for disse poster, hvorfor det i nedenstående forsøges undersøgt.  

4.2.1. Ikke udgiftsført løn eller vederlag til eventuel medarbejdende ægtefælle 

Såfremt der er løn eller vederlag til medarbejdende ægtefælle i virksomheden, kan det have en 

væsentlig betydning for resultatet, hvorfor der skal reguleres herfor. Som i et A/S eller ApS skal 

resultatet vises efter lønninger og beløbet hertil trækkes derfor ud af grundlaget for beregningen45. 

Denne beregningsregel må siges at tilsigte at alle virksomheder, uanset om de er personligt ejet eller et 

selskab, beregnes på samme standardiseret vis uanset virksomhedstype. 

4.2.2. Finansielle indtægter og udgifter 

Der skal endvidere reguleres for de i årene finansielle indtægter og udgifter der har været. Dette må 

begrundes med at virksomhedens finansielle dispositioner ikke har noget at gøre med hvorledes 

virksomheden er i stand til at skabe goodwill, som netop udspringer af driften i virksomheden og altså 

ikke hvordan den finansierer sig. Derfor synes denne regulering i beregningsgrundlaget rimelig. 

                                                           
44

 Bilag 1 – Goodwill-cirkulæret – afsnit ’6. Eksempler’. 
45

 Bilag 1 – Goodwill-cirkulæret - afsnit ’3.2 Regulering i de enkelte år’. 
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4.2.3. Eventuelle ekstraordinære poster i henhold til årsregnskabsloven 

Ekstraordinære poster eller engangsposter er i ordets forstand en post som forekommer helt 

ekstraordinært i virksomheden og derfor ikke kan karakteriseres som værende tilbagevendende. 

Eksempler herpå er gevinster eller tab ved salg eller omkostninger eller indtægter ved en retssag. 

Hvis denne post blev bevaret i beregningsgrundlaget, ville det give et fejlagtigt billede at virksomhedens 

indtjeningsevne, da ekstraordinære poster ikke er en del af virksomhedens normale drift. Goodwill blev 

defineret som kunderelationer der kan skabe økonomisk vækst i virksomheden og derfor ikke har noget 

at gøre med en ekstraordinær begivenhed i virksomheden. Reguleringen kan dog være til gavn for 

virksomheden ved goodwillberegningen, da ekstraordinære poster både kan være positive eller 

negative. Reguleringen heraf kan derfor give enten et større reguleret resultat eller et lavere, alt efter 

om posten har været en omkostning eller en udgift. 

Denne regulering er et levn fra den tidligere årsregnskabslovs § 30 hvori ekstraordinære poster var 

nævnt som en post i regnskabet. I maj 2015 er årsregnskabsloven ændret og denne bestemmelse er 

ophævet. Det følger af rapport fra det Statsautoriserede Revisionsaktieselskab, BDO, at denne post i 

praksis ikke har været meget brugt grundet den strikse definition af begrebet. I stedet er indført et nyt 

begreb; ”Der er derimod indført et nyt begreb om særlige poster… (…) Særlige poster er ikke en 

selvstændig post i resultatopgørelsen, men en bestemmelse der kræver noteoplysning, såfremt der i 

resultatopgørelsen indgår særlige poster.”46  

Definitionen af disse særlige poster er stort set den samme som ekstraordinære poster. Det må dog 

vurderes, at ændringen i årsregnskabsloven skyldes, at der har været et ønske om disse poster ikke skal 

indgå som en separat post i resultatopgørelsen, da den netop er så sjælden. I stedet skal posten indgå 

som en del af den ordinære drift under den regnskabspost den vedrører, men med en noteoplysning. 

Goodwill-cirkulæret er ikke ændret i forbindelse med denne årsregnskabslov ændring. Det må vurderes 

at der ved regulering på dette trin blot fratrækkes særlige poster, såfremt det vurderes ikke at være en 

del af den virksomhedens ordinære drift. 

4.2.4. Afskrivninger på tilkøbt goodwill 

Afskriver virksomheden på en opkøbt goodwill, skal disse ifølge beregningsvejledningen tillægges 

beregningsgrundlaget, da de tidligere er trukket fra som en omkostning.  

                                                           
46

 http://www.bdo.dk/media/9176063/aarsregnskabsloven-2015-aendringer.pdf – afsnit 2.8.2. midt. 

http://www.bdo.dk/media/9176063/aarsregnskabsloven-2015-aendringer.pdf
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Tanken bag dette må siges at ligge i at virksomhederne ved goodwill beregningen skal ligestilles uanset 

virksomhedens strategi. Nogle virksomheder kan have en vækststrategi om organisk vækst47, hvilket 

skaber intern oparbejdet goodwill som der ikke er mulighed for at afskrive på. Andre virksomheder kan 

have en strategi om at opkøbe virksomheder for dermed at opnå vækst. Dermed køber virksomheden i 

en lang række tilfælde også goodwill, som der kan afskrives på jævnfør afskrivningslovens § 40.  

Efter udligningen ligestilles alle virksomheder uanset strategi, hvormed alle virksomheder kun har 

indeholdt deres internt oparbejdede goodwill som ikke kan udskilles direkte af virksomhedens drift. Det 

kan konkluderes, at dette reguleringstrin overordnet tager højde for at virksomhedens vækststrategi 

ikke skal have betydning for goodwill værdien. 

4.2.5. Særlige forhold 

Såfremt virksomheden ikke aflægger regnskab efter årsregnskabsloven tages der udgangspunkt i den 

opgjorte skattepligtige indkomst for virksomheden. Der skal yderligere reguleres for 

’investeringsfondshenlæggelser’, ’forskudsafskrivninger’ og ’andre ikke skatterelevante driftsmæssige 

poster’48 Disse særlige poster vil ikke blive yderligere behandlet. Det kan blot nævnes, at som ved de 

andre udgifter der reguleres for, vedrører disse ikke evnen til at skabe goodwill i virksomheden, hvorfor 

reguleringen af disse er relevant og betydningsfulde for det endelige resultat af den beregnede goodwill. 

De virksomheder der ikke udarbejder regnskab jævnfør årsregnskabsloven, har som tidligere nævnt 

mulighed for at anvende enten den skattepligtige indkomst eller omformulere resultatet til opstillingen 

jævnfør årsregnskabsloven. Det skal nævnes, at der opstår mulighed for at ’manipulere’ med goodwill 

resultatet når disse virksomheder får denne mulighed. Dette skyldes først og fremmest, at 

virksomheden kan lave en beregning på begge metoder og blot vælge den mest fordelagtige i 

situationen. Endvidere er regelsættet for opgørelsen af den regnskabsmæssige og den skattemæssige 

opgørelse ikke ens. Her kan blandt andet nævnes afskrivninger på anlægsaktiver som kan have én 

afskrivningsmetode i forhold til årsregnskabet, men en helt anden ved opgørelse af den skattemæssige 

indkomst. 

Denne valgfrihed i goodwill-cirkulæret er derfor uhensigtsmæssig, da man giver virksomheden flere 

muligheder som ikke i realiteten er sammenlignelige. Det burde være et krav, at alle virksomheder 

uanset om de er omfattet af årsregnskabsloven eller ej bør omformulere deres skattepligtige indkomst, 

således at alle slags virksomheder bedre kan sammenlignes. Hvis en virksomhed ikke er omfattet af 
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 Virksomhedens evne til at udvikle sig gennem egen drift. 
48

 Bilag 1 – Goodwill-cirkulæret – afsnit ’3.2 Regulering de enkelte år’. 
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årsregnskabsloven og er i tvivl om hvorvidt det ene eller det andet beregningsgrundlag skat anvendes, 

må det anbefales at man beregner værdien ud fra begge grundlag og foretager en grundig vurdering af 

hvilket resultat der er det mest retvisende. 

4.2.6. Sammenfatning af poster der korrigeres 

Det kan ud fra ovenstående ræsonneres at posterne der skal reguleres for, skal sikre at det retvisende 

billede overholdes og er i overensstemmelse med den regnskabsmæssige teori. Ved at regulere for disse 

poster sikres at beregningsgrundlaget til den videre beregning udelukkende indeholder poster der har 

noget med den ordinære drift at gøre og dermed anvender det resultat som er medvirkende til at skabe 

goodwill i virksomheden. 

4.3. Vægtet gennemsnit af resultatet/indkomsten 

De tre års regulerede resultater skal nu vægtes, således at jo tættere regnskabsårene er på ’nutiden’, jo 

mere betyder de og dermed får en større betydning for den videre beregning.  

Der kan argumenteres for, at det kan være en anelse uhensigtsmæssigt at man ved beregning af 

goodwill værdien anvender historiske tal, altså allerede skete hændelser, når goodwill defineres som 

virksomhedens evne til at skabe fremtidig økonomisk gevinst ud fra de nuværende kunderelationer. Det 

kan som tidligere nævnt undre at det ikke er besluttet, at beregningen skal foretages ud fra 

budgetterede tal for virksomheden og dermed forventningerne til fremtiden. Årsagen til dette skyldes, 

at der derved bliver tale om skønnede tal udarbejdet af virksomheden selv og kan give anledning til at 

tro at disse tal vil blive for virksomhedssubjektive. Det kan give virksomheden anledning til at ’pynte’ på 

budgettallene, således at en beregning af goodwill værdien kan se bedre ud end de reelle forventninger 

til fremtiden. Virksomheden kunne være vidende om en fremtidig overdragelse og dermed budgettere 

overvejende optimistisk for netop at opnå et højere beregningsgrundlag ved en fremtidig goodwill 

beregning. Derudover vil skønnede tal altid være usikre tal, hvilket må siges at være endnu en grund til 

at der er valgt historiske tal. 

Ovenstående kan derfor lægges til grund for den holdning der i goodwill-cirkulæret er om, at anvende 

historiske tal, opgjort efter lovgivning, for dermed at sikre at tallene er aflagt efter retvisende linjer og 

efter ensartede metoder. 

Ved at vægte de tre regnskabsår må det tolkes således, at der sendes et signal om at ’nyere tid’ har en 

større betydning for beregningen af goodwill, hvorfor de seneste regnskabsår vægtes højest. Dermed 

kan det sluttes, at man anerkender at de tidligste regnskabsår der medtages i beregningen ikke skal 
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tillægges så høj værdi, da dette er fortid for virksomheden og dermed ikke bør have en alt for stor 

indflydelse på en goodwill værdi. 

Det kan af nedenstående eksempelberegning for DATEA A/S ses, hvorledes vægtningen af resultatet 

giver et væsentligt større beregningsgrundlag til det seneste regnskabsår. Det første års regulerede 

resultat ganges med 1, andet år med 2 og tredje år med 3. Vægtningen udgør i alt 182.820 t.kr., 

beregnet som (1 x 23.639) + (2 x 26.015) + (3 x 35.717). 

 

Efter vægtningen skal summen af de tre år deles med seks, som er summen af vægtningen 1, 2, og 3. 

Dette giver en gennemsnitlig årlig indtjening set i forhold til årene der er vægtet. 

I forhold til ovenstående eksempel med DATEA A/S, er der nu beregnet frem til et årligt gennemsnitligt 

resultat, hvor de nyere regnskabsår større betydning end de forrige. Beløbet på 30.470 t.kr. i 

ovenstående eksempel ligger væsentligt over en almindelig gennemsnitsbetragtning, som blot ligger på 

28.457 t.kr. såfremt alle årene tillagdes lige stor værdi49.  

Det kan konkluderes, at beregningstrinnet forsøger at godtgøre for en stigende betydning i årene, i form 

af en stigende vægtning. Dermed tilgodeses nyere tid i væsentligere grad, hvilket forekommer at være 

positivt, da goodwill er værdi af fremtiden. Da der er for mange problemer ved at anvende 

budgetterede tal, ses det som et godt kompromis at anvende vægte. 

Det skal dog nævnes at det i nogle situationer kan se noget anderledes ud til trods for, at det seneste 

regnskabsår vægtes mere. I nedenstående eksempel er de overførte resultater dalende og efter 

vægtningen i de enkelte år giver resultatet, efter summen er delt med seks nu, et årligt gennemsnitligt 

resultat på 25.064 t.kr. Hvor gennemsnittet for DATEA A/S eksemplet lå mellem årene 2013/2014 og 

2014/2015, ligger det beregnede beløb nu mellem 2012/2013 og 2013/2014. Man kunne nu mene at de 

                                                           
49

 23.639 + 26.015 + 35.717 / 3 år = 28.457 t.kr. 

Eksempel: DATEA A/S t. kr.

2012/2013 2013/2014 2014/2015

Overført resultat 23.639      26.015      35.717      

Vægtning af de enkelte år 1                 2                  3                  

Vægtet gennemsnitsindtjening 23.639       52.030       107.151     

182.820 

Vægtet reguleret resultat (divideret med 6) 30.470    
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tidligere år er blevet vægtet højere, men en standard gennemsnitsbetragtning uden vægtning i årene, 

ville ende på 27.074 t.kr.50.  

Det kan konkluderes at virksomheden uanset de årlige resultater, vil pålægges størst betydning på de 

senere regnskabsår. Går det derfor skidt i virksomheden, vil vægtningen herefter få indflydelse på den 

videre beregning af goodwill værdien. Eksempel herpå kan ses af nedenstående. 

 

4.4. Korrektion for udviklingstendens 

I goodwill beregningen skal der endvidere korrigeres for en i virksomheden eventuel udviklingstendens. 

Det kan siges, at virksomheden bliver ’belønnet’ med et tillæg i beregningen, såfremt der er en positiv 

udvikling i resultaterne for virksomheden. Omvendt skal der foretages et fradrag, altså en ’straf’, 

såfremt virksomheden udviser resultater med tendens i nedadgående retning.  

Denne korrektion må siges at være retvisende, da en udvikling giver en belønning og det anerkendes, at 

der er positive udsigter til fremtiden og dermed afkast af en opbygget goodwill. Det kan diskuteres om 

virksomhedens årlige resultater altid er et resultat af virksomhedens evner. Konjunkturen i samfundet 

må siges at have en form for indflydelse på de fleste virksomheder, således at i opgangstider vil 

virksomheden have et ekstra godt resultat som følge af at der er højkonkjunktur og omvendt. 

Tillægget eller fradraget beregnes som gennemsnittet af de to såkaldte ’udviklingsperioder’ der går fra 

år 1 til år 2 og fra år 2 til år 351. Det er de regulerede resultater der anvendes ved vurdering af om der er 

sket en udviklingstendens. Endvidere bør det nævnes at det midterste regnskabsårs resultat ikke har 

nogen betydning når udviklingstendensen beregnes, da seneste års resultat trækkes fra det første års 

resultat og herefter divideres med to. I realiteten kunne andet års resultat være afvigende, men alligevel 

                                                           
50

 34.370 + 24.550 + 22.304 / 3 år = 27.074 t.kr.  
51

 Bilag 1 – Goodwill-cirkulæret – afsnit ’3.4 Korrektion for udviklingstendens’. 

Eksempel: Gennemsnitsberegning t. kr.

2012/2013 2013/2014 2014/2015

Overført resultat 34.370      24.550      22.304      

Vægtning af de enkelte år 1                  2                  3                  

Vægtet gennemsnitsindtjening 34.370       49.100       66.912       

150.382 

Vægtet reguleret resultat (divideret med 6) 25.064    
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ingen betydning have for virksomhedens beregnede tillæg eller fradrag. Såfremt dette er tilfældet, bør 

det vurderes hvorvidt dette beregningstrin er retvisende. 

Som det kan ses af nedenstående beregningseksempler, kan det beregnede tillæg eller fradrag have stor 

betydning for den videre beregning af goodwill værdien. 

 

DATEA A/S har i de tre regnskabsperioder haft en konstant stigende udvikling i resultaterne, hvilket kan 

ses i de regulerede resultater52. Derfor er der ingen tvivl om at DATEA A/S skal have et tillæg for den 

positive udvikling. Jævnfør ovenstående beregning kan det ses, at det regulerede resultat for det første 

regnskabsår trækkes fra det regulerede resultat for det seneste regnskabsår. Hermed får man den 

samlede udvikling for de mellemliggende to regnskabs år der ligger mellem de tre år, hvilket også 

medfører at man dividerer resultatet med to, for at få den gennemsnitlige udvikling. Dette tillæg har 

stor betydning for den videre beregning af goodwill værdien, da tillægget for DATEAs vedkommende 

udgør næsten 20 % af det overførte resultat. 

Resultatet må anses for at være den årlige gennemsnitlige udvikling man i fremtiden forventer 

virksomheden vil opnå. Det kan derfor udledes, at dette beregningstrin ligeledes tager højde for 

fremtiden, for dermed en mere retvisende goodwill værdi. Såfremt resultaterne var nedadgående og 

der dermed var tale om en negativ udviklingstendens, beregnes frem til et fradrag i stedet for et tillæg53. 

Denne beregningsregel kan være uhensigtsmæssig, da den kan give tvivl om hvornår der reelt er tale om 

en udviklingstendens, når resultaterne ikke blot er stødt stigende eller faldende. Dette kunne for 

eksempel være en virksomhed med minimal positiv udviklingstendens, hvor virksomhedens resultater i 

de tre år stiger ganske ubetydeligt, hvilket kan ses af nedenstående eksempel. 

 

                                                           
52

 Bilag 1 – Goodwill-cirkulæret – afsnit ’3.4 Korrektion for udviklingstendens’. 
53

 23.639 – 35.717 / 2 år = - 6.039 t.kr. 

Eksempel: DATEA A/S t. kr.

Overført resultat 30.470      

Udviklingstendens ( 35.717  - 23.639 ) / 2 6.039         

Resultat efter udviklingstendens 36.509       

Eksempel: Udviklingstendens? t. kr.

2012/2013 2013/2014 2014/2015

Reguleret resultat 20.000         19.995         21.000         
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Her vises et eksempel efter regulering af de regnskabsmæssige resultater, som er disse tal der 

bestemmer hvorvidt der skal beregnes et tillæg eller et fradrag i forhold til en eventuel 

udviklingstendens. Resultatet dykker en smule fra 2012/2013 til 2013/2014, for derefter at stige fra 

2013/2014 til 2014/2015. Umiddelbart har der været en udvikling hvis man kigger på det første 

regnskabsår og til de sidste.  

Vejledningen behandler ikke ovenstående problemstilling yderligere, men nævner at udviklingen skal 

være konstant: 

”Såfremt der har været en konstant resultatmæssig udvikling…beregnes der er tillæg/fradrag for 

udviklingstendens.”54 

Der må siges at ligge meget i ordet ’konstant’. Der kan altså ikke blot ses på om der fra start til slut har 

været en udvikling. Der skal være en udvikling fra år til år. Og selvom man kan sige at der i ovenstående 

eksempel er tale om et ganske lille fald i det midterste regnskabsår, så er virksomheden i princippet ikke 

berettiget til at beregne et tillæg for udviklingstendens. Omvendt skal virksomheden heller ikke ’straffes’ 

med et fradrag for en ’konstant’ dalende udvikling, hvorfor dette trin bør springes over. Et manglende 

tillæg kan dog være en ’straf’ i sig selv.  

Det må blot siges at være vigtigt, at såfremt der ikke ses en ’konstant’ udvikling, skal man ved 

beregningen være opmærksom på, henset til den konkrete situation, at tillægget/fradraget bør 

korrigeres eller helt bortfalde. Beregningstrinnet stiller i høj grad krav til at virksomheden kan 

argumentere for sit valg i en sådan situation, hvilket må siges at være uhensigtsmæssigt. 

En kritik af dette beregningselement i det foregående goodwill-cirkulære var, at denne kan give en 

skævvridning af udviklingen grundet den givne konjunktur, hvilket ligeledes kan siges at være gældende 

i dette cirkulære. ”Argumentet er, at værdien af goodwill på toppen af en konjunktur bliver meget høj i 

betragtning af, at vækstkurven er knækket, og væksten fremover ebber ud, dvs. udviklingstendens i 

beregningen.”55 

Det må konkluderes, at dette beregningstrin i høj grad tager højde for en virksomheds evne til at skabe 

resultater, hvilket tilgodeser princippet om at goodwill er virksomhedens evne til at skabe afkast af 

kunderelationer i fremtiden. I DATEAs tilfælde vil der kunne tillægges hele 6.039 t.kr. i det overførte 

resultat på 30.470 t.kr. og ender derfor ud med et resultat på 36.509 t.kr. til den videre beregning. 

                                                           
54

 ’Skattelovssamling for studerende 2015/1’ s. 838, afsnit ’3.4 Korrektion for udviklingstendens’ øverst. 
55

 http://www.skm.dk/skattetal/analyser-og-rapporter/rapporter/1999/september/generationsskiftet-i-
erhvervslivet-betaenkning-nr-1374,-august-1999/kapitel-11-goodwill - afsnit 11.3 ’Værdiansættelse’ øverst. 

http://www.skm.dk/skattetal/analyser-og-rapporter/rapporter/1999/september/generationsskiftet-i-erhvervslivet-betaenkning-nr-1374,-august-1999/kapitel-11-goodwill
http://www.skm.dk/skattetal/analyser-og-rapporter/rapporter/1999/september/generationsskiftet-i-erhvervslivet-betaenkning-nr-1374,-august-1999/kapitel-11-goodwill
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Resultatet stiger for DATEA A/S med knap 20 %, hvilket må anses for et stor stigning taget i betragtning 

af andre virksomheder med dalende udvikling skal nedsættes og virksomheder uden konstant udvikling 

skal springe trinnet over. 

4.5. Driftsherreløn 

Resultatet fra ovenstående beregning fratrækkes herefter en såkaldt ’driftsherreløn’, såfremt 

virksomheden drives i personligt regi56. Driftsherrelønnen betragtes som løn til ejeren af den personligt 

ejede virksomhed. Ifølge goodwill-cirkulæret er dette beløb halvdelen af ovenstående fremkomne 

beløb, dog minimum 250.000 kr. og maksimum 1.000.000 kr.57 

Der skal ikke ske fradrag i beregningen, såfremt der er tale om en virksomhed drevet i selskabsregi, da 

lønnen allerede vil være udbetalt og derfor indgår i det regnskabsmæssige resultat jævnfør 

årsregnskabslovens regler herom. Omvendt vil en personligt ejet virksomhed ofte være en så stor del af 

ejerens økonomi, at virksomheden og privatforbrug kan forekomme flydende. Regler for at drive 

personligt ejet virksomheder vil der ikke kommes nærmere ind på. 

Det må vurderes at være hensigtsmæssigt at fratrække løn for ejeren af den personligt ejede 

virksomhed, for at stille forskellige typer virksomheder lige ved goodwill beregningen. En virksomhed 

drevet som en personlig ejet virksomhed vil ikke have modregnet lønnen, da den såkaldte ’driftsherre’ 

vil have overskuddet tilbage som sit levebrød eller som opsparing i virksomheden. 

Ovenstående medfører, at DATEA A/S som drives i selskabsform kan se bort fra dette beregningstrin og 

springe direkte videre til næste trin i beregningsvejledningen: 

”Ved overdragelse af en selskabsejet virksomhed foretages der i almindelighed ikke fradrag for 

driftsherreløn, idet samtlige medarbejdere – herunder eventuelt ansatte aktionærer – typisk vil have 

modtaget løn for deres arbejde for selskabet”58. 

Disse nævnte forhold må forudsættes at være gældende for DATEA A/S, da ikke andet er nævnt i 

årsrapporterne. For eksemplets skyld vises i det følgende hvorledes det foreløbige beregningsresultat 

følger videre til det næste beregningstrin. 

                                                           
56

 Personligt ejet virksomhed. 
57

 Bilag 1 – Goodwill-cirkulæret – afsnit ’3.5 Driftsherreløn’. 
58

 ’Skattelovssamling for studerende 2015/1’ s. 838, afsnit ’3.5 Driftsherreløn’ midt. 
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Anderledes ser det som sagt ud med en personlig ejet virksomhed, da der skal fratrækkes løn. I 

nedenstående eksempel er et overført resultat for en personlig ejet virksomhed anført med 900 t.kr. 

Halvdelen af dette skal ifølge vejledningen fratrækkes som ejerens løn, hvilket svarer til 450 t.kr. 

Resultatet efter modregningen er nu i dette eksempel 50 % af resultatet inden beregningen blev 

foretaget. Der må altså siges at være tale om en væsentlig reduktion. Det er vigtigt at holde sig for øje, 

at dette er for at ligestille virksomheder drevet i selskabsform med virksomheder drevet i personligt 

regi. Endvidere bør det nævnes at en anden årsag til at fjerne lønnen, er, at denne intet har med en 

goodwill værdi af gøre. Denne udgift vil forekomme og alt andet lige være den samme i virksomheden 

uanset goodwill værdi eller ej. 

 

Hvis det overførte resultat i ovenstående eksempel havde været under 500 t.kr. ville halvdelen af dette 

beløb som driftsherreløn være under minimumsgrænsen på 250 t.kr., hvorfor minimumsbeløbet da 

benyttes. Minimums- og maksimumsgrænsen må anses for at være fastsat ud fra den tankegang, at jo 

større virksomhedens resultat er, jo større løn vil virksomhedens driftsherre trække ud af virksomheden.  

Hvorvidt minimum og maksimum grænsen er retvisende kan diskuteres. Minimumsgrænsen på 250.000 

kr. må anses for at være rimelig, da ejeren af den personligt drevne virksomhed bør have en 

minimumsløn der kan dække personens månedlige omkostninger. Den bør ligeledes svare overens med 

den indkomst der som det mindste kan opnås ved at være normal lønindkomstmodtager. Omvendt 

kunne man sagtens forestille sig at et større resultat i virksomheden kan give ejeren en større købelyst 

og dermed hæve en større løn ud til sig selv. Et argument for at grænserne kan virke urimelige, er at 

man ikke blot ud fra virksomhedens resultat kan konkludere hvilken løn ejeren trækker ud af 

virksomheden. Mennesker er forskellige og ejeren kunne have et mindre forbrugsmønster eller et ønske 

om en opsparing i virksomheden i stedet.  

Eksempel: DATEA A/S t. kr.

Overført resultat 36.509      

Driftsherreløn 50 % af det fremkommende beløb (min. 250.000 og maks. 1.000.000) 0

Resultat efter modregning af driftsherreløn 36.509       

Eksempel: Driftsherreløn - personligt ejet virksomhed t. kr.

Overført resultat 900           

Driftsherreløn 50 % af det fremkommende beløb (min. 250.000 og maks. 1.000.000) -450 

Resultat efter modregning af driftsherreløn 450           



Side 43 af 80 
 

Skulle dette beregningstrin forsøges mere retvisende, kunne beløbet der fratrækkes som løn være et 

gennemsnit at de seneste tre års hævninger i den personligt ejede virksomhed. Alternativt kan der 

argumenteres for, at diverse lønstatistikker for branchen i stedet kan anvendes. Dette må siges at være 

mere retvisende end en procentvis beregning af resultatet fra foregående beregningstrin. Skulle 

driftsherrelønnen gøres endnu mere retvisende, burde der tages højde for branchen og ejerens 

uddannelse. 

Det kan konkluderes at beregningstrinnet ’driftsherreløn’, er et element der skal stille personligt ejede 

virksomheder og selskaber lige, da udbetalt løn i selskaber allerede er indeholdt resultaterne fra første 

beregningstrin ’beregningsgrundlag’. Derfor skal der heller ikke foretages en korrektion på dette trin 

såfremt virksomheden er et selskab. Beregningstrinnet er som hovedregel forbeholdt de personligt 

ejede virksomheder. Umiddelbart virker selve beregningen en anelse ureel, da den enkeltes lønforhold 

kan være bestemt af mange faktorer. Derfor må det vurderes mest retvisende såfremt der i stedet blev 

fratrukket en løn svarende overens med lønstatistikker. 

4.6. Forrentning af virksomhedens aktiver 

Der skal nu ske et fradrag for forrentning af virksomhedens aktiver som ikke er driftsfremmede. Det er 

kun de aktiver i virksomheden som vedrører virksomhedens drift der skal foretages en forrentning af. 

Der tages i beregningen udgangspunkt i den senest udarbejdede balance59. Årsagen til dette må skyldes 

et ønske om at få beregningen så nutidig som muligt i forhold til overdragelsen.  

Det fremgår ikke af goodwill-cirkulæret hvorfor dette fradrag skal foretages. Det må vurderes, at 

beløbet man indtil videre har beregnet sig frem til indeholder samtlige aktiver der er i virksomheden. Da 

man i det sidste trin skal foretage en kapitalisering af goodwill, er det nødvendigt at udskille 

driftsfremmede aktiver fra summen, således at det kun er det der er i virksomhedens drift der er med til 

at skabe goodwill der skal være en del af sidste beregningsdel, kapitaliseringen. 

Ifølge goodwill vejledningen nævnes følgende aktiver som driftsfremmede: 

”…driftsfremmede aktiver som f.eks. obligationer og pantebreve samt bogført værdi af tilkøbt 

goodwill.”60 

Endvidere fremgår det af SKM.2001.132.LR, at likvide midler også bør udelades af beregningen.  

                                                           
59

 Bilag 1 – Goodwill-cirkulæret – afsnit ’3.6 Forrentning af virksomhedens aktiver’. 
60

 ’Skattelovssamling for studerende 2015/1’ s. 839, afsnit ’3.6 Forrentning af virksomhedens aktiver’ midt. 
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At fratrække forrentning af disse aktiver må siges at give god mening da aktiver der ikke er medvirkende 

til at skabe goodwill i virksomheden ej heller bør være en del af goodwill beregningen. Aktiver der er 

driftsfremmede er ikke en del af virksomhedens kerneaktivitet hvorfra det må forventes at goodwill 

bliver skabt og ikke af for eksempel obligationer som alle virksomheder kan investere i og opnå et afkast 

på deres investering. 

Imidlertid skal det nævnes, at driftsfremmede aktiver kan defineres forskelligt alt efter hvilken 

virksomhed der er tale om. Som eksempel kan nævnes en finansieringsvirksomhed. Dennes særlige 

forretningsområde medfører at mange obligationer og pantebreve netop ikke er driftsfremmede i 

virksomheden, da dette er hvad virksomheden som kerneforretning beskæftiger sig med61.  

For en vurdering af hvilke aktiver der er driftsfremmede eller ej, kan følgende betragtes: 

”Det beror på en konkret vurdering af en virksomheds aktiver, om de er driftsfremmede eller ikke, idet 

kun de aktiver, der indgår i en virksomheds primære forretningsområde, skal regnes med i den 

aktivmasse, der bliver forrentet.”62 

Det må siges at være meget vigtigt at man ved opgørelsen af aktivmassen skal være opmærksom på 

hvilken virksomhed man har med at gøre, og at man kun beregner forrentningen ud fra de aktiver som 

ligger indenfor virksomhedens kerneområde.  

Når virksomhedens driftsmæssige aktivmasse er afklaret, skal dette beregningsgrundlag anvendes til at 

finde forrentningen der skal fratrækkes resultatet fra foregående beregningstrin. Forrentningen 

beregnes ved at anvende kapitalafkastsatsen jævnfør virksomhedsskattelovens § 9 og dernæst tillægge 

en fast sats på 3 %63. Hermed sikres at man foretager en forrentning som svarer overens med det 

normale renteniveau i samfundet. Kombinationen af de to satser må vurderes at afspejle lånerente samt 

et risikotillæg. 

DATEAs primære forretningsområde beskrives meget konkret i deres mission; ”Vi administrerer 

ejendomme.”64 Det fremgår af en tidligere dom, at udlejningsejendomme kan betragtes som 

driftsfremmede aktiver jævnfør SKM2003.168.LR65, men DATEAs primære forretningsområde er at 

administrere ejendomme. Endvidere fremgår det ikke af regnskabet, at DATEA A/S skulle have nogle 

driftsfremmede udlejningsejendomme, hvorfor der kan ses bort fra denne dom. 
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 http://www.tax.dk/jv/cc/C_C_6_4_1_2.htm - afsnit ’Forrentning af virksomhedens aktiver’ øverst. 
62

 http://www.tax.dk/jv/cc/C_C_6_4_1_2.htm - afsnit ’Forrentning af virksomhedens aktiver’ midt. 
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 Bilag 1 – Goodwill-cirkulæret – afsnit ’3.6 Forrentning af virksomhedens aktier’ nederst. 
64

 http://www.datea.dk/om-datea  
65

 http://www.tax.dk/jv/cc/C_C_6_4_1_2.htm - afsnit ’Forrentning af virksomhedens aktiver’ midt. 

http://www.tax.dk/jv/cc/C_C_6_4_1_2.htm
http://www.tax.dk/jv/cc/C_C_6_4_1_2.htm
http://www.datea.dk/om-datea
http://www.tax.dk/jv/cc/C_C_6_4_1_2.htm
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Da aktiverne til beregning af forrentning skal findes i den seneste balance kan denne findes i DATEAs 

årsrapport for 2014/201566. Aktivsummen lyder på 107.229 t.kr. og der skal nu tages stilling til hvilke 

beløb indeholdt i denne sum der skal fratrækkes inden beregning af forrentningen. Som før nævnt, skal 

obligationer, pantebreve og bogført værdi af tilkøbt goodwill fjernes fra aktivsummen. Disse tre nævnte 

aktiver er hvad man i regnskabsmæssig forstand kan definere som immaterielle aktiver, hvorfor det må 

forudsættes at de i balancen anførte immaterielle anlægsaktiver på i alt 2.713 t.kr. skal fratrækkes.  

Endvidere blev det i førnævnte dom afklaret, at likvide midler skal anses for at være driftsfremmede og 

derfor ligeledes skal udelades af beregningen. Dermed bør DATEAs likvide beholdninger på 51.243 t.kr. 

ligeledes fratrækkes summen. Det ses ikke at fremgå nogen steder i årsrapporten, at materielle 

anlægsaktiver, finansielle anlægsaktiver og tilgodehavender er driftsfremmede, hvorfor det må 

forudsættes at der skal beregnes forrentning heraf. Der kan nu opgøres en aktivmasse til forrentning for 

DATEA A/S på 53.273 t.kr.67 

For at beregne forrentningen skal kapitalafkastsatsen for overdragelsesåret anvendes som tidligere 

nævnt. For DATEA A/S anvendes satsen for 2015. Satsen offentliggøres hvert år af SKAT og er for 2015 1 

pct.68 Da denne sats skal tillægges 3 pct. ifølge goodwill-cirkulæret69, skal der derfor ske en forrentning 

af den ikke driftsfremmede aktivsum med 1 pct. + 3. pct. = 4 pct. 

 

Med en forrentning på 4 pct. af aktivmassen på 53.373 t.kr. fås en forrentning på 2.131 t.kr., som 

fratrækkes det overførte resultat. Rest til forrentning af goodwill kan nu beregnes til 34.378 t.kr. 

Det må siges at være således, at virksomheder har en interesse i at gøre aktivsummen til beregning af 

forrentning så lav som muligt, da der hermed vil være et lavere beløb til fradrag i summen. Dette giver i 

sidste ende en højere goodwill værdi. Man kunne derfor tro, at mange virksomheder vil fratrække så 

mange aktiver som muligt i forbindelse med beregning af forrentningen. Alternativt kan virksomheden 

forberede overdragelsen ved enten af sælge ud af aktiver inden seneste balance udarbejdes. Dette 
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 Bilag 2 – Årsrapport DATEA A/S 2014/2015 - side 13. 
67

 107.229 – 2.713 – 51.243 = 53.273 t.kr. 
68

 http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=2178021 
69

 Bilag 1 – Goodwill-cirkulæret – afsnit ’3.6 Forrentning af virksomhedens aktiver’ nederst. 

Eksempel: DATEA A/S t. kr.

Overført resultat 36.509      

Forrentning af aktiver (4 % af 53.273) -2.131        

Rest til forrentning af goodwill 34.378       

http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=2178021
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forhold må siges at være meget uhensigtsmæssigt, da det ikke bør skævvridning af aktiverne der skal 

bestemme størrelsen af goodwill. 

I nedenstående eksempel, er DATEAs regnskabstal fortsat, men her er der i stedet modregnet yderligere 

i aktivsummen for dermed at opnå en lavere modregning, som altså medfører en højere rest til 

forrentning af goodwill. Virksomheden kan op til have foretaget forskellige dispositioner der kan ændre 

på aktivmassen, hvilket der ikke ses at være noget galt i, så længe dette er sket indenfor virksomhedens 

driftsmæssige interesse og ikke i forbindelse med salget. Virksomheden kan eksempelvis have nedbragt 

sine tilgodehavender med 10.000 t.kr., hvorfor beregningsgrundlaget bliver det mindre. 

  

Med en lavere aktivmasse beregnes et fradrag på 1.731 t.kr. hvor det foregående eksempel havde en 

beregning på 2.131 t.kr., altså en forskel på 400 t.kr. hvilket medfører en større rest til forrentning af 

goodwill i den videre beregning. Af samme grund må det vurderes, at skattemyndighederne er meget 

opmærksomme på dette beregningstrin, da vurdering af driftsfremmede aktiver kan være meget 

virksomhedssubjektive. 

Det kan konkluderes at der er mange uhensigtsmæssigheder ved dette beregningstrin, da virksomheden 

har mulighed i god tid forinden at ’planlægge’ balancen. 

Den beregnede rest til goodwill skal nu anvendes til kapitalisering, således at den endelige goodwill 

værdi fremkommer. 

4.7. Kapitalisering 

Der skal nu foretages en kapitalisering af rest beløbet. Kapitalisering er en omregning af værdien ud fra 

goodwillens forventede levetid og det tilhørende forventede afkast. Herved fremkommer goodwill 

værdi ud fra beregningsvejledningen. 

Dette beregningstrin må være indført, for at tillægge en værdi af den beregnede goodwills evne til at 

skabe et afkast i fremtiden, således at det sikres, at beregningen ikke blot bliver baseret på historiske tal. 

Der skal til kapitaliseringen anvendes en såkaldt kapitaliseringsfaktor som bestemmes ud fra 

forrentningsprocent og forventet levetid på goodwill. Som ved forrentning af aktiverne skal der tages 

Eksempel: 'Manipulation' af aktivmasse til forrentning t. kr.

Overført resultat 36.509         

Forrentning af aktiver (4 % af 43.273) -1.731          

Rest til forrentning af goodwill 34.778          
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udgangspunkt i den aktuelle procent i virksomhedsskattelovens § 9 for året for overdragelsen. Denne 

blev jævnfør afsnittet om forrentning af aktiver oplyst til 1 % for 2015. Til denne procent skal der 

herefter tillægges fast 8 %70, hvorfor forrentningsprocenten kan bestemmes til 9 %. Den noget højere 

faste sats på 8 % i forhold til den faste rente på 3 % på forrentning af aktiver må skyldes, at goodwill er 

en mere usikker investering. Derfor er der tillagt et højere risikotillæg. Jo højere risiko, desto mere 

afkast kræves af investeringen. Der anvendes dermed en variabel rente, som tager højde for at goodwill 

er en noget mere usikker investering i forhold til obligationer eller materielle aktiver. 

Goodwills levetid kan være bestemt af mange forhold, men som hovedregel kan nedenstående forhold 

gøres gældende ved vurderingen heraf:  

 Specialiserede og komplekse produkter og/eller tjenesteydelser 

 Velanset varemærke 

Jo mere specialiserede og komplekse produkter er i en virksomhed, desto længere levetid har de71. 

Dette vurderes retvisende, da standardiserede produkter blot kan købes andetsteds og dermed kan 

virksomheden ikke bevare samme tætte kunderelationer, som en virksomhed med specialiserede varer 

og en kundeportefølje med specifikke krav og ønsker. Levetiden for goodwill er derfor højere når en 

virksomhed har differentieret sig. Dette medfører endvidere at andre ikke blot kan efterligne 

produkterne eller tjenesteydelserne og på kort tid levere det samme til samme kvalitet. 

Endvidere har goodwill en forlænget levetid, såfremt virksomheden har et velanset varemærke72. Det 

må vurderes, at det har høj betydning om virksomheden er i stand til at differentiere sig på markedet for 

netop at sikre sig en foretrukken plads hos kunder og gøre sine varer eller tjenesteydelser unikke for 

kunderne. Som eksempel kan nævnes Coca Cola koncernen som de fleste steder i verden har formået at 

sætte sig på store dele af branchen. 

Der findes også andre væsentlige forhold der kan spille ind ved vurderingen af goodwills levetid. 

Herunder kan især nævnes virksomhedens beliggenhed, såfremt denne har betydning i det konkrete 

tilfælde. Herudover vil virksomhedens størrelse også være af væsentlig betydning. En virksomhed med 

stor kapital bag sig, må i de fleste tilfælde anses for at være veletableret, som taler for en længere 

levetid. 
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 Bilag 1 – Goodwill-cirkulæret – afsnit ’3.7 Kapitalisering’ øverst. 
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 ’Skattelovssamling for studerende 2015/1’ s. 839, afsnit ’3.7 Kapitalisering’ midt. 
72

 ’Skattelovssamling for studerende 2015/1’ s. 839, afsnit ’3.7 Kapitalisering’ nederst. 
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Derudover er brancheforholdende også vigtige at forholde sig til. Hvis branchen er i nedadgående 

retning og forventes at blive erstattet af nye forretningsområder, kan dette have væsentlig betydning 

for en goodwills levetid. Som eksempel herpå kan Blockbuster og F. Group, som ejer Fona, nævnes. 

Disse to virksomheder har i mange år siddet tungt på markedsandelene i deres respektive brancher. 

Men brancherne har i mange år været i nedadgående retning, hvor internethandel gradvist har 

overtaget. Mange af Fonas varer kan købes billigere på nettet eller i varehuse som Elgiganten. 

Blockbusters butikker med udlejning af film og spil er for længst erstattet af ’streamingtjenester’, som 

Blockbuster nu selv forsøger at overleve på. 

Selvom mange store og veletablerede virksomheder kan tænkes at have en uendelig goodwill, må dette 

vurderes ikke at være tilfældet. Fremtiden kan ikke forudsiges. Virksomheden kan eksempelvis rammes 

af skandaler af den ene eller anden art. En skandale kan afskrække mange kunder fra at købe og dermed 

kan virksomhedens værdi fra den ene dag til den anden blive meget mindre værd. En sådan risiko skal 

der altid tages højde for, til trods for at virksomheden ikke forventer sådanne. 

Samlet for goodwills levetid må det siges, at såfremt virksomheden nemt kan efterlignes eller der nemt 

kan opstartes en ny virksomhed der kan levere præcis de samme produkter eller tjenesteydelser, så er 

virksomheden ikke unik. Dette øger konkurrencen på markedet, hvilket gør det svært for den enkelte 

virksomhed at opbygge gode og holdbare kunderelationer. Et eksempel på dette er 

håndværksvirksomheder, som sælger de samme ydelser. Det er nemt at ’kopiere’ en sådan virksomhed 

og kunder vil være mere fokuserede på prisen i stedet for kvaliteten. 

Små personligt ejede virksomheder vil nok generelt have svært ved at opbygge et velanset varemærke i 

forhold til et selskab, da kundeporteføljen ofte er lille. Derfor er goodwills levetid ofte mindre end ved 

større og mere veletablerede virksomheder. Dog kunne man sagtens forestille sig at en lille virksomhed 

har mulighed for at differentiere sig på markedet, herunder et niche område. Det kan derfor ikke 

udelukkes at der kan forekomme en goodwill af betydning i personligt ejede virksomheder. 

I DATEAs årsrapporter følger det, at levetiden for goodwill af virksomheden er ansat til 7 år: 

”Goodwill og rettigheder afskrives lineært over den vurderede brugstid, der fastlægges på baggrund af 

ledelsens erfaringer inden for de enkelte forretningsområder. Afskrivningsperioden udgør sædvanligvis 7 

år.”73 
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 Bilag 2 – DATEA A/S årsrapport 2014/2015 – side 9 midt. 
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Det er vigtigt at holde sig for øje, at den goodwill der beregnes ifølge goodwill-cirkulæret ikke er den 

samme, som den i regnskabet anførte goodwill. Den i regnskaberne anførte, er opkøbt goodwill som der 

kan afskrives på jævnfør afskrivningslovens § 40. Den beregnede goodwill ifølge goodwill-cirkulæret er 

virksomhedens egen opbyggede goodwill som ikke kan regnskabsføres før et salg. Som det anføres i 

DATEAs årsrapport, er levetiden ansat ud fra erfaringer inden for forretningsområderne, hvorfor DATEAs 

egen goodwill levetid ligeledes må skønnes til at være 7 år til dette beregningstrin. 

Det skal dog nævnes, at DATEAs største konkurrent, DEAS, har en noget anden opfattelse af levetiden 

for opkøbt goodwill. Der fremgår følgende beslutningsgrundlag for goodwills levetid i DEAS årsrapport 

for 2014: ”Der foretages lineære afskrivninger over den forventede levetid på 20 år. Dette er baseret på, 

at det følger udviklingen på den beskedne historiske til- og afgang af kundeforhold.”74 Argumentet for 

goodwills levetid vurderes retvisende, men omvendt må det nævnes at levetiden virker meget høj i 

forhold til især små kunder i virksomheden, hvor man kunne forestille sig et større salg af ejendomme 

og dermed valg af ny ejendomsadministrator. 

Mere uenige kan ejendomsadministrationsbranchen ikke blive, når goodwills levetid undersøges hos 

branchens tredjestørste ejendomsadministration CEJ75. I deres årsrapport er følgende anført: ”Goodwill 

afskrives lineært over den vurderede økonomiske brugstid, der er vurderet til 10 år.”76 Der ses ikke at 

være en nærmere forklaring af vurderingen af levetiden. 

Det kan konkluderes, at der i ejendomsadministrationsbranchen er voldsomt stor forskel i holdningen til 

levetid for goodwill, som hos de tre største ejendomsadministrationsvirksomheder er henholdsvis 7, 10 

og 20 år. Hvilke tanker der har ligget bag valgene af disse levetider kan der kun gisnes om, men afskrives 

opkøbt goodwill over 7 år i stedet for 20 år, vil regnskaberne alt andet lige belastes højere med årets 

afskrivning. Efter de 7 år vil afskrivningerne være fuldt afskrevet ved en lineær afskrivning. For 

virksomheden der afskriver goodwill lineært over 20 år, vil regnskaberne belastes mindre hvert år og 

dermed bliver de årlige regnskabsresultater som udgangspunkt bedre. 
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 http://deas.dk/da/omos/Profil/aarsrapporter/Sider/default.aspx - Årsrapport 2014 for DEAS – side 15, afsnit 
’Øvrige immaterielle anlægsaktiver’ nederst. 
75

 http://www.cej.dk/  
76

 http://www.cej.dk/om-cej/ - Årsrapport 2014 for CEJ – afsnit ’Immaterielle anlægsaktiver goodwill’ side 7 
nederst. 

http://deas.dk/da/omos/Profil/aarsrapporter/Sider/default.aspx
http://www.cej.dk/
http://www.cej.dk/om-cej/
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I ovenstående eksempel er DATEA A/S regnskabstal anvendt for 2014/2015 uden hensyntagen til skat af 

årets resultat77, da hensigten er at vise betydningen af forskellige levetider i regnskaber. 

Afskrivningsbeløbet er det eneste ændrede beløb i forhold til DATEAs resultatopgørelse for 2014/2015. 

Det skal nævnes, at der i afskrivningsbeløbet ofte indgår afskrivninger af for eksempel materielle 

anlægsaktiver. Dette er der set bort fra i dette forenklede eksempel, for udelukkende at undersøge hvor 

stor forskel der kan være ved levetider for goodwill. Afskrivningskolonnen i eksemplet er derfor ’renset’ 

for andre afskrivninger.  

Det ses tydeligt i eksemplet, at såfremt en levetid på 20 år anvendes i stedet for 7 år, vil resultatet se 

bedre ud år for år og det ser ud til at virksomheden har klaret sig væsentligt bedre i året end i eksempel 

1, med en levetid på 7 år. Der er tale om en forskel på hele 2.321 t.kr. før skat78, altså en forskel på over 

2 mio. kr. for bare ét regnskabsår. Det er derfor noget mærkværdigt at branchen anvender levetider så 

forskelligt, når der opereres inden for samme forretningsområder. Det må dog jævnfør 

årsregnskabslovens krav om et retvisende billede79, formodes at både virksomhed og den pågældende 

revisor har overholdt dette krav og har foretaget en grundig vurdering heraf, da det kan have stor 

betydning for virksomhedens resultatopgørelse.  
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 Bilag 2 – Årsrapport 2014/2015 DATEA A/S – side 12. 
78

 39.172 t.kr. – 36.851 t.kr. = 2.321 t.kr. 
79

 Årsregnskabslovens § 12, stk. 1. 

Eksempel: Resultatopgørelser med forskellige levetider for goodwill

Eksempel 1 - Levetid 7 år Eksempel 2 - Levetid 20 år

2014/2015 t. kr. 2014/2015 t. kr.

Nettoomsætning 317.734                                   317.734                                       

Andre driftsindtægter 2                                                2                                                    

Direkte henførbare omkostninger -7.153                                      -7.153                                          

Bruttofortjeneste 310.583                                   310.583                                       

Personaleomkostninger -223.511                                 -223.511                                     

Administrationsomkostninger -47.145                                    -47.145                                        

Afskrivninger -3.571                                      -1.250                                          

Primært resultat 36.356                                     38.677                                         

Finansielle indtægter 628                                           628                                               

Finansielle omkostninger -133                                          -133                                              

Resultat før skat 36.851                                     39.172                                         

Goodwill udgør 25.000                                     t.kr.

Årlig afskrivning ved 7 år - lineær 3.571                                        t. kr. pr. år.

Årlig afskrivning ved 20 år - lineær 1.250                                        t. kr. pr. år.
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I nedenstående beregning for DATEA A/S, vil levetiden der anvendes være 7 år, grundet DATEAs 

anvendelse heraf og da denne levetid ses at være generelt accepteret af SKAT i praksis. 

Da forrentningsprocenten på 9 % samt en levetid på 7 år anvendes for DATEA A/S, kan 

kapitaliseringsfaktoren nu findes ved at anvende følgende formel80: 

 

Hvor: 

n = levetid, 

t = tidspunkt (år) og 

r = renten. 

Første del af ligningen udgør det i året gennemsnitlige afkast. Anden del af formlen udgør 

diskonteringsfaktoren, som tilbagediskonterer det gennemsnitlige årlige afkast til nutidsværdi.  

Beregningselementerne til bestemmelse af kapitaliseringsfaktoren for DATEA kan defineres således: 

 

For at finde kapitaliseringsfaktoren, kan en simpel beregning af kapitaliseringsfaktoren udføres ved blot 

at anvende levetiden på de 7 år samt renten på 9 %: 
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 Bilag 1 – Goodwill-cirkulæret – nederst. 
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I ovenstående beregning af kapitaliseringsfaktoren for DATEA A/S, tilbagediskonteres det enkelte år op 

til syv års levetid, til dets nutidsværdi, givet af renten. Når denne beregning er foretaget, summes disse 

tal og kapitaliseringsfaktoren bestemmes til 2,7628. 

Det fremgår af ’Den Juridiske Vejledning 2016-1’ at beløbet ikke bør oprundes: 

”Afhængigt af om der rundes op eller ned i beregningen af kapitaliseringsfaktorer, kan afrundingen føre 

til, at beskatningsgrundlaget for goodwill bliver højere eller lavere. Der bør derfor ikke ske afrunding af 

den beregnede kapitaliseringsfaktor, medmindre SKAT og virksomhed kan nå til enighed om dette.”81  

DATEAs goodwill værdi kan nu endeligt bestemmes ud fra den beregnede faktor til 94.980 t.kr.: 

 

Kapitaliseringsfaktoren kan også beregnes ud fra rest beløbet til forrentning af goodwill, som i DATEAs 

tilfælde udgør 34.378 t.kr. Med en årlig lineær afskrivning over levetiden på 7 år, vil de årlige 

afskrivninger afrundet udgøre 4.911 t. kr.82 
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 http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=1948119 – Den Juridiske Vejledning 2016-1, C.C.6.4.1.2 – afsnit 
’Kapitalisering’ nederst. 
82

 34.378 t.kr. / 7 år = 4.911 t.kr. 

Rente 9%

Levetid år 7

År Årets tilbagediskontering

1 0,8519 =(((1-((1-1)/7))+((7-1)/7))/2)*((1+0,09)^-1)

2 0,6613 =(((1-((2-1)/7))+((7-2)/7))/2)*((1+0,09)^-2)

3 0,4964 =(((1-((3-1)/7))+((7-3)/7))/2)*((1+0,09)^-3)

4 0,3542 =(((1-((4-1)/7))+((7-4)/7))/2)*((1+0,09)^-4)

5 0,2321 =(((1-((5-1)/7))+((7-5)/7))/2)*((1+0,09)^-5)

6 0,1278 =(((1-((6-1)/7))+((7-6)/7))/2)*((1+0,09)^-6)

7 0,0391 =(((1-((7-1)/7))+((7-7)/7))/2)*((1+0,09)^-7)

Sum af ovenstående 2,7628

Eksempel: DATEA A/S t. kr.

Overført resultat 34.378      

Kapitaliseringsfaktor ( 34.378 * 2,7628 ) 94.980       

Beregnet goodwill værdi 94.980       

http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=1948119
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Ovenstående formel anvendes igen til at beregne det gennemsnitlige årlige afkast, hvorefter dette 

tilbagediskonteres til nutidsværdi. Denne beregning sker blot på rest beløbet til forrentning af 

goodwill.83 

Kapitaliseringsfaktoren beregnes igen til 2,7628, men faktoren findes nu blot ved at beregne den 

kapitaliserede goodwill på 94.980 t.kr. først. Denne findes ved at summe de syv tilbagediskonterede 

beløb. Derefter regnes ’baglæns’, ved at dividere 94.980 t.kr. med 34.378 t.kr. 

For DATEA kunne der beregnes en positiv goodwill værdi. Men i mange tilfælde, kan virksomheden have 

beregnet sig frem til en forrentning på goodwill på et minus beløb, som det er tilfældet i nedenstående 

eksempel: 

 

Med en rest til forrentning af goodwill på – 25.000 t.kr. og en anden kapitaliseringsfaktor på 2,67, vil den 

beregnede goodwill værdi ende på – 66.750 t.kr. Der kan ikke ved en overdragelse betales for en minus 

værdi af goodwill, hvorfor goodwill værdien blot skal anføres til 0. Virksomheden har alt andet lige ingen 

goodwill værdi. Der skal dog tages højde for specielle forhold, som vil blive gennemgået i de 

efterfølgende afsnit. 

Dette beregningstrin må siges at være meget virksomhedssubjektivt. Forrentningssatsen er givet, men 

levetiden er individuel. Virksomheden har altså mulighed for at over- eller undervurdere levetiden som 

påvirker kapitaliseringsfaktoren. Derfor bør SKAT have høj fokus på dette beregningselement. Den 

sælgende virksomhed ved interessefællesskab med den købende virksomhed, kan i princippet både 

have en interesse i en høj goodwill men i andre tilfælde en interesse i en lav goodwill værdi, alt efter 

hvilke sammenfaldende interesser den er med den interesseforbundne part i købet.  

Af en kendelse fra Landsskatteretten, SKM 2002.50.LSR, fremgik det, at udgangspunktet er en levetid på 

7 år, medmindre der er væsentlige forhold der taler for en anden levetid. 
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 Se bilag 4 – Kapitaliseringsfaktor for DATEA A/S 

Eksempel: Faldende resultat t. kr.

Overført resultat -25.000     

Kapitaliseringsfaktor ( -25.000    * 2,67 ) -66.750     

Beregnet goodwill værdi -66.750     
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Hvorvidt DATEAs goodwill værdi er retvisende bør efterfølgende vurderes ud fra eventuelle særlige 

forhold i virksomheden og i branchen. Set i forhold til DATEAs årlige regnskaber, virker goodwill værdien 

som udgangspunkt retvisende. I det følgende vil eksempler på særlige forhold blive vurderet generelt, 

da særlige forhold bedst vurderes af virksomheden selv. 

4.8. Specielle forhold 

Der er nu beregnet frem til værdien af goodwill i virksomheden. Denne beregning kan dog ikke altid 

tages for gode varer, da der kan forekomme en masse forhold der alligevel kan forkaste beregningen 

eller medføre ændringer hertil. Derfor er det nu vigtigt at man sammenligner den beregnede goodwill 

værdi med virksomhedens reelle potentiale. Dette må siges at understrege vigtigheden af, at 

beregningsmetoden blot er ’vejledende’ og derfor kan der være mange forhold som har betydning for 

goodwill værdien i både positiv og negativ grad. 

Der kan argumenteres for om det pågældende goodwill-cirkulære er for enkel. Når der efterfølgende 

skal tages forbehold og regulering for mange specielle forhold, virker det umiddelbart omsonst at skulle 

foretage en beregning, som efterfølgende måske helt skal forkastes eller ændres så drastisk at 

cirkulæret forekommer uanvendeligt. 

Men det er også vigtigt at kigge på hvad alternativet er, såfremt beregningsvejledningen ikke 

eksisterede. Man kunne forestille sig, at der ville være en større forvirring over hvorledes en sådan 

værdi skal fastsættes. Det må siges at goodwill-cirkulæret er en nødvendig vejledning for virksomheder 

og SKAT, for at give en idé om hvor værdien alt andet lige vil ligge henne. En beregningsvejledning der 

tager hensyn til forskellige specielle forhold der kan opstå i en virksomhed, må siges at være umulig at 

kunne udarbejde. Alternativet i forhold til beregningsvejledningen må derfor konkluderes at være 

værre. 

Eksempler fra vejledningen om særlige forhold der skal tages højde for ved værdiansættelse af goodwill 

vil i det efterfølgende blive redegjort for og vurderet. 

4.8.1. Forventninger til fremtiden 

Såfremt virksomheden forventer særlige forhold der kan have afgørende indflydelse på goodwill 

værdien i fremtiden, kan dette medføre, at goodwill beregningen må forkastes. Har virksomheden 

indgået en kontrakt med en kunde, som først resultatmæssigt vil kunne ses i senere regnskabsår, skal 

det vurderes hvorvidt dette forhold vil have betydning for goodwill værdien. Det må vurderes, at 

fremtidige kontrakter med nye kunder i høj grad kan medføre en væsentligt forhøjet goodwill, især hvis 

der er tale om et specialiseret produkt eller ydelse som kunden ikke kan få andetsteds. 
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4.8.2. Udviklingen siden sidste regnskabsperiode 

Grundlaget for beregningen af goodwill i cirkulæret er baseret på de seneste tre års regnskaber.  Der er 

altså tale om at man anvender historiske tal. Der kan imidlertid være indtrådt forhold siden det sidst 

aflagte regnskab som kan have stor betydning for goodwill værdien i virksomheden. Der kan for 

eksempel være tale om, at der pludselig opstår en høj efterspørgsel efter virksomhedens produkter og 

dermed en stigning i omsætningen, som alt andet lige medfører et højere resultat i indeværende 

regnskabsår. Der bør vurderes hvorvidt dette specifikke forhold har betydning for goodwill værdien. 

Omvendt kan det naturligvis også ske at der på virksomhedens marked er kommet et nyt produkt som 

medfører et fald i omsætning. Her bør i værste fald vurderes hvorvidt der overhovedet kan siges at være 

en fremtidig goodwill for virksomheden. 

4.8.3. Ejere eller medarbejdere med afgørende indflydelse 

I visse tilfælde kan ejeren i en personlig ejet virksomhed have så vigtig en funktion, at det kan have stor 

betydning for goodwill værdien, såfremt denne ikke er en del af handelen. Ligeledes kan medarbejdere 

være så vigtige brikker i en virksomhed at dette også kan være af betydning. Der kunne være tale om, at 

ejeren eller medarbejderen med sin erfaring og viden kan have så stor indflydelse på indtjeningen, at 

der reelt ikke efter overdragelsen vil eksistere en reel goodwill værdi. Ofte må det endvidere siges at 

ejeren eller medarbejderen kan have så stor indflydelse på virksomhedens kunder, at man kan risikere 

at kunderne forsvinder efter overdragelsen, da kunderelationer i personligt ejede virksomheder 

sommetider må siges at være bundet op på enkeltpersoner. 

Ovenstående specielle forhold ses at være i strid med den skatteretlige definition af goodwill begrebet, 

da det blev sluttet, at goodwill kun kunne være tilknyttet virksomheden. Det må dog i en personligt ejet 

virksomhed vurderes, at ejeren eller nøglepersoner ofte er nærmest lig med virksomheden og forsvinder 

de, kan kunderne også risikere at forsvinde. Herom kan henvises til TfS 1999,827 LR, hvor en 

virksomheds beregnede goodwill på 2,2 mio. kr. blev skønsmæssigt nedsat til 500.000 kr. da goodwill 

hovedsageligt hvilede på ejerens viden og kontakter. 

4.8.4. Kunder 

Hvis virksomheden har få kunder eller måske endda kun én enkelt, må dette vurderes at kunne have 

stor betydning for goodwill værdien. Risikoen for om kunden eller kunderne kunne finde på at forsvinde 

bør vurderes kraftigt. Dette kunne ske på grund af væsentlige ændringer i virksomheden efter handelen 

eller såfremt ejeren eller en medarbejder ikke er en del af virksomheden længere jævnfør ovenstående 

afsnit. 
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Hvis virksomheden kun har et fåtal af kunder som forsvinder efter overdragelsen kan dette få 

katastrofale konsekvenser og denne risiko bør der reguleres for i goodwill værdien. Derfor må det 

anbefales, at kundernes kontraktsforhold nærstuderes ved værdiansættelsen. En sådan risiko kan i 

nogle tilfælde vurderes at kunne medføre en ikke eksisterende goodwill værdi. 

4.8.5. Forhold der har påvirket indtjeningen 

Det bør hernæst undersøges, hvorvidt der har været forhold i de sidste tre regnskabsår, som anvendes 

til goodwill beregningen, der indeholder udgifter eller indtægter som er særlige og dermed ikke 

forekommer tit.  

Disse elementer vil være forstyrrende ved beregningen af en goodwill værdi og vil dermed give et skævt 

resultat, som ikke vil give et retvisende billede af goodwill værdien. Årsagen må findes i at sådanne 

udgifter eller indtægter ikke er normale for virksomheden, hvorfor der bør ske et nedslag for disse 

elementer. 

Som eksempel herpå kan nævnes tab på en kunde. Der er her tale om et enkeltstående element som 

ikke forventes at forekomme år for år. Dette bør dog være reguleret for i beregningselementet 

’regulering de enkelte år’. Der kan ligeledes være tale om ekstraordinære engangsindtægter af forskellig 

art. 

4.8.6. Virksomhed har eksisteret under tre år 

Såfremt virksomheden ikke har eksisteret i tre fulde regnskabsår, har man ikke mulighed for at medtage 

dette i sit beregningsgrundlag som vejledningen tilskriver. Til dette giver cirkulæret ikke et nærmere bud 

på hvordan en goodwill værdi i så fald skal beregnes, men henviser blot til at man skal tilpasse 

beregningen herefter84.  

Hvorvidt der overhovedet eksisterer en reel goodwill værdi for virksomheder der har eksisteret under 

tre år, bør også være et forhold der tages i betragtning. Med virksomhedens korte levetid, kan det være 

at virksomheden endnu ikke har opbygget kunderelationer der skaber en sådan værdi. 

En goodwill beregning ud fra goodwill-cirkulæret for en virksomhed der har eksisteret under tre år, må 

følgelig udelukke en udviklingstendens og vægtning de enkelte år. 

                                                           
84

 Bilag 1 – Goodwill-cirkulæret – afsnit 5 ’Hvis virksomheden har eksisteret i under 3 år’. 
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4.8.7. Opsamling særlige forhold 

Det kan jævnfør ovenstående vurdering af forstyrrende elementer til goodwill vejledningen 

konkluderes, at virksomheden både under beregningen og efterfølgende skal tage stilling til den enkelte 

virksomheds særlige forhold. 

Endvidere bør det undersøges hvilke konsekvenser det har, når man som virksomhed vælger at sælge. 

Kan der være forhold nu, der efter et salg vil have stor betydning for virksomhedens indtjening, bør der 

reguleres herfor. 

4.9. Sammenfatning 

Samlet set kan det siges at goodwill beregningen tager højde for mange væsentlige elementer trods 

forskelligheden af virksomheder, herunder blandt andet om der er tale om en personligt ejet 

virksomhed eller en virksomhed i selskabsregi. Dette gøres ved at der sker reguleringer i form af især 

driftsherreløn for den personlige virksomhed, hvormed virksomheden ligestilles med en virksomhed i 

selskabsregi. 

Goodwill-cirkulæret må endvidere siges at have den styrke, at selvom beregningen tager udgangspunkt i 

historiske tal i form af regnskaberne og altså ikke budgettal som ville give et skøn over goodwillens 

fremtidige indtjeningsværdi, beregnes forrentning af aktiver og kapitalisering for at tilgodese dette, 

hvilket også skal ske ensartet uanset virksomhedsform, dog specificeret således at der tages 

udgangspunkt i de aktiver virksomheden har i sin seneste balance korrigeret for driftsfremmede aktiver. 

Til gengæld må det nævnes, at der kan være mange specielle forhold eller begivenheder i virksomheden 

der kan medføre, at beregningsmetoden i goodwill-cirkulæret kan give så skævt et billede af 

virksomhedens værdi af goodwill, at beregningen kan være decideret uanvendelig. For at belyse disse 

forhold, blev eksemplerne som cirkulæret belyser gennemgået og vurderet for i hvor stærk grad de har 

betydning samt hvilke forhold der herunder kunne gøre sig gældende. 

I forhold til de belyste elementer, vil der derfor ofte være betydelige forhold, som virksomheden 

alligevel skal tage højde for til trods for at man har anvendt goodwill beregningen. Virksomhedens 

kunder kan eksempelvis forsvinde i forbindelse med salget eller der kan være indgået kontrakter med 

nye kunder. 

Ovenstående forhold ændrer imidlertid ikke på, at goodwill-cirkulæret er et konkret og let anvendeligt 

redskab for virksomheder. Dette bevirker at virksomhederne har en enkel metode at anvende som de 

kan bruge som en overordnet vejviser. Denne kan herefter reguleres ud fra den enkelte virksomheds 
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konkrete forhold. Derudover må det sluttes, at SKAT i mange tilfælde vil acceptere særlige forhold der 

reguleres for, såfremt dette kan dokumenteres på behørig vis.  

Det kan undre at SKAT ikke har indsamlet erfaringsmateriale gennem årene til virksomheders og eget 

brug. Der vil derfor i de følgende blive undersøgt hvorledes praksis behandler goodwill. 
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5. Værdiansættelse af goodwill i praksis ved interesseforbundne parter 

For at kunne besvare opgavens problemformulering vil det i videre blive undersøgt i hvilket omfang 

skattemyndighederne i praksis korrigerer goodwill værdier både efter goodwill-cirkulæret men også 

efter andre principper når der er tale om interesseforbundne parter. 

Der vil som det første blive belyst hvilken rækkefølge virksomhederne skal følge når de skal 

værdiansætte deres goodwill. 

Som indledning til praksis, redegøres for parternes interesser ved en handel samt hvilke muligheder 

virksomheder har for at sikre sig. 

Dernæst vil der fokuseres på SKATs korrektionsadgang. I dette afsnit undersøges nødvendigheden af og 

hvilken hensigt SKAT har med at korrigere virksomhedernes fastsatte goodwill værdier ved overdragelse 

mellem interesseforbundne parter og hvorfor der bruges mange ressourcer på dette i praksis. Det vil 

efterfølgende blive undersøgt hvilke muligheder SKAT har for at korrigere en sådan værdi når de ikke er 

enige i værdiansættelsen. Til dette vil det samtidig blive diskuteret, hvorvidt skattemyndighederne 

overhovedet har den fornødne viden til at ændre en goodwill værdi. Ovenstående vil herefter resultere i 

en diskussion af betydningen af disse omgørelser samt i hvor høj grad virksomhederne kan være trygge 

ved retssystemet på dette område. Til dette vil der blive inddraget relevante afgørelser, kendelser og 

domme fra praksis. 

I næste del af afsnit om goodwill i praksis vil korrektioner i forbindelse med afgørelser og retssager 

undersøges. Dette for at få kendskab til omfanget af ændringer og endvidere hvilke faktorer der ofte 

spiller ind, når en goodwill værdi ændres. Herunder vil det blive undersøgt hvilke elementer i goodwill-

cirkulæret der især giver anledning til korrektionerne eller at cirkulæret helt forkastes som 

værdiansættelsesmetode. Desuden vil øvrige afgørelser og domme også blive belyst, for at undersøge 

andre årsager til korrektioner. 

5.1. Virksomhedernes værdiansættelse i praksis 

Når en virksomhed skal fastsætte sin goodwill i forbindelse med en overdragelse eller omstrukturering 

og når der er tale om interesseforbundne parter ved salget, skal virksomheden som hovedregel 

fastsætte denne til handelsværdien. Da det som tidligere nævnt kan give uhensigtsmæssigheder ved 
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interesseforbundne parter, giver SKAT muligheder for anden værdiansættelsesmetode, hvilket fremgår 

af SKATs goodwill cirkulære85: 

1. Skøn over handelsværdien 

2. Branchekutyme eller øvrige holdepunkter 

3. Vejledende beregningsmodel 

Det følger endvidere af goodwill-cirkulæret; ”I situationer, hvor der ikke foreligger branchekutyme eller 

øvrige holdepunkter for værdiansættelsen af goodwill, kan denne baseres på den nedenfor beskrevne 

beregningsmodel.”86 Der er derfor ikke valgfrihed mellem ovenstående metoder, hvorfor goodwill-

cirkulærets beregningsvejledning anses for at være ’sidste udvej’, når alle andre muligheder er forkastet. 

I forhold til ’øvrige holdepunkter’ må der siges at hentydes til en eventuel sagkyndig vurdering af 

værdien eller anden ekspert viden. Endelig kan der indhentes købstilbud fra tredjemand såfremt dette 

er muligt. Som tidligere nævnt, har virksomheden også mulighed for at udarbejde en værdiansættelse 

efter andre værdiansættelsesmodeller. Kravet er at værdiansættelsen skal svare overens med 

handelsværdien. 

Dette betyder at virksomheden først skal tage stilling til om goodwill kan værdiansættes til dens reelle 

handelsværdi. Hvis dette ikke er muligt skal det undersøges om der foreligger en branchekutyme for 

branchen. I praksis må det formentlig vurderes at virksomheder i en branche med branchekutyme altid 

vil anvende denne. Forefindes der ikke en branchekutyme, skal det undersøges om der forefindes andre 

holdepunkter. Som sidste udvej anvendes goodwill-cirkulæret. 

I nogle situationer kan goodwill-cirkulæret ikke anvendes til bestemmelse af goodwill værdien og i disse 

tilfælde kan man anvende Transfer Pricing vejledningen, formelt kaldet Transfer Pricing; kontrollerede 

transaktioner; værdiansættelse E. nr. 238 af 21. august 2009. Som tidligere nævnt er der ikke valgfrihed 

mellem disse to vejledninger. Der skal derfor være et godt argument for at have forkastet goodwill-

cirkulæret. 

I praksis anvendes branchekutymer i dag mere og mere sjældent grundet specialisering i samfundet. 

Endvidere er øvrige muligheder, såsom sagkyndig vurdering og øvrige værdiansættelsesmetoder, ofte 

omkostnings- og ressourcefulde. Derfor må det sluttes, at den mest anvendte metode er beregning ud 

fra goodwill-cirkulæret, eventuelt kombineret med et bindende svar fra SKAT. 
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 Bilag 1 – Goodwill-cirkulæret – afsnit ’1 Indledning’. 
86

 Bilag 1 – Goodwill-cirkulæret – afsnit 1 ’Indledning’ nederst. 
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5.2. Parternes interesser ved fastsættelse af goodwill 

I det følgende vil der blive redegjort for hvilke hovedinteresser henholdsvis køber, sælger og SKAT har 

når goodwill skal værdiansættes. Dette foretages for at få forståelse for hvilke interesser de enkelte 

parter har i forbindelse med tvister. 

5.2.1. Sælger 

Som sælger er man som hovedregel interesseret i at sælge så dyrt som muligt, for at opnå størst mulig 

avance. Men ved interesseforbundne parter vil der ofte opstå samme interesser. Dette kunne for 

eksempel være et moder- og datterselskab som er interesseret i at fastsætte goodwill værdien så lavt 

som muligt for at minimere beskatningen.  

5.2.2. Køber 

En købers incitament kan være en så lav skattemæssig værdi af goodwill som mulig, for dermed at opnå 

en samlet lavest mulig pris for handelen. Endvidere vil afskrivningsgrundlaget på goodwill være mindre. 

Når der er tale om interesseforbundne parter, kan der som i sælgers tilfælde forekomme interesser som 

medfører, at handelen ikke sker til handelsværdi. 

5.2.3. SKAT 

SKATs hovedincitament er at sikre at der betales den rette skat. Når der foretages en overdragelse af en 

virksomhed mellem interesseforbundne parter skal goodwill værdiansættes til handelsværdien, men 

denne er ikke altid nem at ansætte når køber og sælger er interesseforbundne. Der kan ikke siges at 

eksistere en værdiansættelse som vil være fuldstændig retvisende, medmindre man kan skaffe et 

købstilbud fra tredjemand. Derfor er det i denne situation vigtigt for SKAT at sikre, at der sker en så 

retvisende værdiansættelse som muligt og dermed også en så retvisende beskatning som muligt, som 

var det en transaktion mellem uafhængige parter.  

Det må endvidere vurderes at SKATs interesse i overdragelsessituationer mellem interesseforbundne 

parter er, at der ikke forekommer alt for mange sager, som SKAT skal bruge mange ressourcer på at 

håndtere. Det må derfor siges at være årsagen til at goodwill-cirkulæret er opstået. Goodwill-cirkulæret 

skal give virksomhederne en overordnet vejledning til beregning og et fingerpeg om i hvilken ende af 

skalaen goodwill værdien ligger. Endvidere giver cirkulæret, brugeren en god viden om hvilke forhold 

der som hovedregel spiller ind hvis der eksisterer en goodwill værdi i virksomheden. 
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5.3. Bindende svar 

Virksomheder har altid mulighed for at få godkendt en goodwill værdi af SKAT inden en overdragelse 

finder sted. Lovhjemmel hertil kan findes i skatteforvaltningslovens kapitel 8. Det følger af samme lovs § 

21: 

”Enhver kan hos told- og skatteforvaltningen få et bindende svar på spørgsmål om den skattemæssige 

virkning for spørgeren…”87. 

Det er vigtigt at pointere, at det er virksomheden selv der skal levere et oplæg til en goodwill værdi. 

Man kan derfor ikke blot bede told- og skatteforvaltningen, i dag kaldt SKAT, beregne værdien. Dette 

virker rimeligt, da det netop er virksomheden selv der må siges at ligge inde med oplysninger og ikke 

mindst viden om branchens og virksomhedens specielle forhold. SKAT kan kun tage stilling til en 

goodwill værdi som er dokumenteret af skatteyderen selv. 

Et bindende svar88 fra SKAT medfører at virksomheden kan være sikker på at SKAT ikke efterfølgende 

kan ændre værdien, da svaret er bindende for både virksomheden, men også SKAT selv. Dette må siges 

at give både den sælgende, men i høj grad også den købende part et facit de kan regne med og dermed 

planlægge ud fra, herunder hvilken skat sælger skal betale ved salget samt hvilket afskrivningsgrundlag 

og årlige afskrivninger køber kan forvente. Har man ikke sikret sig et bindende svar fra SKAT, kan 

goodwill værdien ændres. Det kan ende med at den købende part, uanset interessefællesskab eller ej, 

ikke ønsker at deltage i handelen grundet ændringen fra SKAT. Det må siges at give begge virksomheder 

en sikkerhed. 

Gebyr for anmodning om bindende svar udgør i 2016 400 kr.89, hvilket må siges at være en lille pris at 

betale for at opnå sikkerhed for et bindende svar. Alternativet ved ikke at få et bindende svar kan være 

at man senere ender med at få korrigeret værdien eller en omkostningsfuld retssag, såfremt SKAT ikke 

er enig i værdiansættelsen. Såfremt virksomheden ikke er enig i SKATs bindende svar, kan der klages til 

Skatteankenævnet eller Landsskatteretten. 

Det følger endvidere af skatteforvaltningslovens § 24, stk. 1, at samtlige oplysninger til brug for SKATs 

svar skal være indsendt, således at der er mulighed for at foretage en reel vurdering af den indsendte 

anmodning. Af samme paragraf fremgår, at SKAT kan afvise anmodningen, såfremt spørgeren ikke 

leverer alt materiale til brug for vurderingen.  
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 Skatteforvaltningslovens § 21, stk. 1. 
88

 Tidligere kaldet ’Bindende forhåndsbesked’. 
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 http://tax.dk/pjecer/bindende_svar.htm midt. 

http://tax.dk/pjecer/bindende_svar.htm
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Svaret er bindende i 5 år, medmindre der indtræder forhold af betydning for svaret, som vil ændre 

dette, herunder også ændring af love og bekendtgørelser90. 

SKAT kan i særlige tilfælde afvise at give et bindende svar til virksomheden når der er tale om en 

anmodning af særlig karakter. Dette må tolkes som at være forhold der er så specielle, at SKAT ikke 

umiddelbart har mulighed for at besvare denne. Et andet forhold kan være, hvis der er tale om anseelige 

beløb. 

Det må konkluderes at muligheden for at få et bindende svar fra SKAT er en fordel både for sælger, 

køber og SKAT. Dette fordi alle parter kan undgå en tvist såfremt overdragelsen blot sker efter sælgers 

egen beregning og SKAT efterfølgende går ind og korrigerer beregningen, da dette i sidste ende kan 

have betydning for overdragelsen. Dog skal det understreges, at den sælgende virksomhed stadig skal 

udarbejde et forslag til goodwill værdien samt kunne argumentere for dette. Dette fordi SKAT kun kan 

tage stilling til om de er enige i værdiansættelsen. 

En ulempe ved denne metode er, at behandlingstiden for anmodninger om bindende svar ofte kan tage 

op til 3 måneder91. Dette kan medføre at en beregnet goodwill værdi ud fra goodwill-cirkulæret kan nå 

at blive forældet, såfremt der efterfølgende er aflagt nyt årsregnskab. Beregningsgrundlaget er som 

tidligere nævnt de seneste tre års regnskaber, hvorfor beregningen inden sagsbehandlingen er slut, kan 

nå at blive forældet. 

Det må umiddelbart forudsættes at SKAT i de fleste tilfælde, medmindre der er vægtige grunde, vil 

acceptere en goodwill beregning ud fra goodwill-cirkulæret og herefter regulere for eventuelle specielle 

forhold. Dette skyldes at det må vurderes at være svært at få godkendt en goodwill værdi, som blot er 

baseret på en vurdering af virksomheden selv. 

Denne mulighed for at få et bindende svar ses at være særdeles meget brugt, hvilket må siges at skyldes 

et ønske om at undgå en eventuelt senere uenighed med SKAT. Derudover er omkostningen for et 

bindende svar lav set i forhold til ikke at have den sikkerhed. 

5.4. Uformel forhåndstilkendegivelse 

En virksomhed har også altid mulighed for at henvende sig til SKAT og blive vejledt uden dette har 

omkostninger med sig. En sådan vejledning kan i denne forbindelse kaldes en ’uformel 

forhåndstilkendegivelse’. Virksomheden kan altså blot henvende sig til SKAT med spørgsmål til 
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værdiansættelsen uanset der anvendes beregningsvejledning eller ej og få en tilkendegivelse på 

spørgsmålet. 

Som det fremgår af ordet ’uformel’, er SKAT ikke bundet af dette svar og kan derfor efterfølgende 

omgøre eller korrigerer dette, medmindre dette anvendes i retspraksis.92 

5.5. Korrektionsadgang 

Ved overdragelser mellem interesseforbundne parter anses SKAT også for at være en part, da de 

ligeledes har interesse i overdragelsen. Dette for at sikre at goodwill værdiansættes så tæt på 

handelsværdien som muligt.  

I det følgende vil SKATs muligheder og hensigter som den anden part derfor blive undersøgt. Dette for at 

give en afklaring af omfanget af omgørelser i praksis på værdiansættelser af goodwill efter alle 

ansættelsesmetoder, men især i hvilket omfang SKAT forkaster eller korrigerer sin egen 

beregningsvejledning. Denne undersøgelse foretages, for at få en forståelse af om cirkulæret i praksis er 

brugbart, men derudover også for derigennem at diskutere hvilken betydning dette har for 

virksomheder der skal foretage en overdragelse og har behov for et sikkert standpunkt ved 

værdiansættelsen af deres goodwill. 

5.5.1. Formål med korrektionsadgang 

SKAT eksisterer for at sikre at private såvel som virksomheder betaler skat, men også at der betales den 

rette skat. SKAT har derfor beføjelser til at korrigere transaktioner, uanset hvilken metode der anvendes 

til at finde værdien. Det fremgår således af ligningslovens § 2, stk. 1, at der ved skattepligtige 

indkomster skal anvendes en pris og vilkår som svarer overens med transaktioner der ville være 

foretaget mellem uafhængige parter. Prøvelse af disse værdier kan ske ud fra afskrivningslovens § 45, 

stk. 3, jf. stk. 2. Disse kontrollerede transaktioner, også kaldet Transfer Pricing, skal sikre at alle uanset 

om parterne i transaktionen er interesseforbundne eller ej fastsætter en værdi ud fra 

armslængdeprincippet som ligningslovens § 2, stk. 1 omhandler. I afskrivningslovens § 40, stk. 5 er dog 

indsat en værnsregel, som giver SKAT mulighed for at nedsætte et afskrivningsgrundlag ved 

interessefællesskab. 

Da virksomheder har muligheder for at foretage for eksempel generationsskifte, interne 

omstruktureringer eller der blot foretages en overdragelse mellem parter med aktieejerskab vil der 

være tale om interessefællesskab. Derfor er SKAT nødsaget til at gennemgå sådanne transaktioner 
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omhyggeligt for at undgå eventuel skatteomgåelse. Dermed må det siges at være nødvendigt at 

anvende en del ressourcer herpå fra SKATs side og ligeledes anvende deres korrektionsadgang om 

nødvendigt. 

I forhold til goodwill-cirkulæret vurderes det ligeledes nødvendigt, at SKAT kontrollerer disse 

beregninger. I mange tilfælde vil disse beregninger være foretaget af virksomheden selv eller dens 

revisor. Disse kan være af den holdning, at virksomheden er mere værd end den reelt er. Ligeledes kan 

virksomheden undervurderes og dermed have en for lav goodwill værdi.  

Som eksempel herpå kan nævnes levetiden for goodwill som især er problematisk. Denne bestemmes 

ved beregningen i goodwill-cirkulæret, når rest til forrentning af goodwill skal kapitaliseres. Ofte kan 

virksomheden få over- eller undervurderet dets goodwills levetid og dette kan medføre store afvigelser i 

den endelige goodwill værdi. 

Nødvendigheden af SKATs gennemgang af de foretagne værdiansættelser ud fra cirkulæret 

understreges, grundet de mange specielle forhold der kan medføre reguleringer af beregningen eller at 

denne helt skal forkastes. SKAT er derfor selv vidende om beregningsvejledningens svage punkter og ved 

at der kan forekomme skæve værdiansættelser. Da SKAT ikke er bundet af goodwill-cirkulærets 

beregningsvejledning, bør det forventes at SKAT gennemgår samtlige beregninger der ikke tidligere er 

godkendt ved et bindende svar. 

At SKAT skal afsætte mange ressourcer til at gennemgå værdiansættelser efter deres egen 

beregningsvejledning kan synes en smule sært, når vejledningen må siges at være udarbejdet for at lette 

arbejdet med værdiansættelse, både for virksomheden men også for SKAT selv. 

Det skal derudover nævnes, at jo større en virksomhed er, jo større goodwill værdiansættelser vil der 

forekomme. Det må endvidere forudsættes, at større virksomheder kan have flere specielle forhold der 

kan spille ind og medføre en skævvridning af goodwill værdien efter goodwill-cirkulæret. Der kan være 

tale om potentielt store ’tab’ i betalt skat, hvis værdien ansættes for lavt. 

I det efterfølgende vil det blive undersøgt, hvorvidt SKAT gør brug af disse beføjelser de er givet til at 

gribe ind samt i hvilket omfang dette sker i praksis.  

5.5.2. Korrektionsmuligheder 

Når SKAT ved deres gennemgang af transaktionens værdiansættelse, fastslår at denne efter deres 

mening, ikke er sket på vilkår og priser der stemmer overens med handelsværdien, kan SKAT korrigere 

beløbet til en værdi de mener svarer overens med deres opfattelse af virksomhedens forhold. Hvis 
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skatteyder ikke kan erklære sig enig i denne korrektion, opstår der en såkaldt tvist mellem SKAT på den 

ene side og skatteyder på den anden. Når en tvist mellem SKAT og skatteyderen ikke kan løses, er det 

domstolene der skal tage stilling til hvorledes værdiansættelsen af goodwill foretages retvisende. 

Det ses ofte at en af parterne ønsker en såkaldt syn og skøns erklæring. Den part der har ønsket syn og 

skøn, skal udarbejde et såkaldt ’skønstema’. Dette er et oplæg med spørgsmål til den fagperson der 

udvælges til udarbejdelse af erklæringen.  

Et syn og skøn binder ikke parterne i sagen, men kan ofte anvendes som et brugbart bevis i sagen. 

Ved et syn og skøn udpeges en fagperson inden for den specifikke branche som sagen omhandler. 

Denne person skal følgelig være fuldstændig neutral i sagen. Fagperson skal besvare konkrete og 

neutrale spørgsmål godkendt af begge parter i sagen. Sagsomkostningerne til et syn og skøn kan være 

høje, men det er i sidste ende domstolen der bestemmer fordelingen af omkostningen mellem parterne 

alt efter sagens udfald.93 

Da det netop kan være omkostningsfuldt at foretage syn og skøn, må det vurderes, at den part der 

ønsker et sådant ofte vil have en formodning om at have ret i sine påstande om værdiansættelsen og 

ligeledes en formodning om at få overordnet medhold. 

Et syn og skøn kan ligeledes ønskes foretaget uden at der eksisterer en retssag. Processen foregår 

ligeledes i retten og betales af parten selv og fordeles eventuelt efterfølgende mellem parterne efter 

domstolens ønske. Syn og skøn kan ligeledes anvendes ved en eventuelt senere retssag. En sådan 

erklæring bør ofte medføre enighed mellem parterne.  

Syn og skøns erklæringen skal altid udarbejdes via domstolen såfremt en part ønsker det anvendeligt 

som et bevis i sagen. Egne undersøgelser hvor den anden part og domstolen ikke har været involveret, 

accepteres ikke.94 

I mange af SKATs og domstolenes afgørelser ses det ofte, at goodwill beregningen foretaget ud fra 

goodwill-cirkulæret blot ændres skønsmæssigt uden nogle særlig velargumenterede grundlag. SKAT kan 

i mange tilfælde blot anfægte at goodwill værdien ikke er i overensstemmelse med priserne på 

armslængdevilkår ud fra ligningslovens § 2 samt anvende værns reglen i afskrivningslovens § 45, stk. 3, 

jf. stk. 2, hvormed SKAT har tilladelse til at ændre afståelsessummer. Der stilles ikke nærmere krav til 
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SKAT i forbindelse med deres prøvelse af værdiansættelsen og SKATs afgørelse er bindende for 

parterne. 

Goodwill beregningen vil i mange tilfælde formentlig korrigeres skævt grundet manglende viden om 

virksomheden og øvrige brancheforhold der kan have indflydelse på goodwill beregningen, da det må 

påstås at SKAT som myndighed ikke kan have den nødvendige viden om alle brancher og virksomheden 

værdien omhandler. 

En skønsmæssig ændring ses ofte i afgørelser uden megen begrundelse. I TfS 2000, 256 LR kunne en 

goodwill værdi ud fra goodwill-cirkulæret bestemmes til 11 mio. kr. Grundet virksomhedens specielle 

drift med licitationskunder blev goodwill værdien skønsmæssigt nedsat til 2 mio. kr. Dette til trods for at 

Ligningsrådet lagde til grund at der var stor værdi i kundekredsen trods licitationskunder. Der ses ikke at 

være en nærmere forklaring på eller ny beregning på ændringen af goodwill værdien fra 11 mio. kr. til 2 

mio. kr. Det må siges at være en voldsom ændring når dette ikke er nærmere uddybet. 

Det kan konkluderes, at SKAT umiddelbart har nem adgang til at korrigere værdiansættelsen af goodwill, 

da der ikke stilles formelle krav om begrundelse for anfægtelsen. 

I det følgende vil det blive undersøgt hvilke forhold og beregningselementer der ofte gør sig gældende 

ved afgørelser fra SKAT eller retssager hos domstolene. 

5.5.3. Konsekvens af korrektioner og retssikkerhed 

Som det kan ses at ovenstående vil en konsekvens for en virksomhed der får ændret sin goodwill værdi 

ofte være, at denne kan ændres drastisk i forhold til den fastsatte, herunder også ud fra goodwill-

cirkulæret. 

Hvis SKAT mener at der er forhold i forbindelse med beregningen af goodwill-cirkulæret der gør denne 

uanvendelig, kan de blot forkaste beregningen og derefter ansætte goodwill værdien skønsmæssigt. En 

ændring af en goodwill værdi må siges at kunne have den konsekvens, at den påtænkte overdragelse 

eller omstrukturering ikke kan finde sted, da en eller begge parter eksempelvis kan have nogle 

skattemæssige eller afskrivningsmæssige konsekvenser de ikke kan acceptere. 

Skatteyderen kan som nævnt vælge at klage over afgørelsen fra SKAT. Men retssager tager ofte lang tid 

og kan være omkostningsfulde, herunder også hvis der i sagen kræves syn og skøn. 

Det kan derfor af hensyn til skatteyder diskuteres, hvorvidt skatteyder har den fornødne retssikkerhed. 
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Overdragelsen kan eventuelt foretages med et skatteforbehold efter skatteforvaltningslovens § 28. 

Denne gør det muligt for virksomheden at gøre overdragelsen betinget. Hvis de skatteretlige virkninger 

omgøres i forhold til det aftalte, kan skatteyder annullere aftalen. Jævnfør samme paragrafs stk. 1, skal 

skatteforbeholdet dog opfylde nedenstående betingelser for at være gyldigt: 

 Klart og overskueligt 

 Skal være skriftligt 

 Skal være oplyst til SKAT 

Det fremgår altså af ovenstående, at skatteyder klart skal formulere hvilke virkninger en ændring af 

dispositionen vil medføre. Dette skal endvidere skriftligt være oplyst SKAT for at have virkning. 

Da værdiansættelse af goodwill mellem interesseforbundne parter er et område der er svært at 

værdiansætte og da goodwill-cirkulæret i høj grad lægger op til virksomhedernes egne vurderinger af 

særlige forhold, må det anbefales, at man ved en overdragelse foretager et sådant skatteforbehold. 

Dette for at sikre sig mod at en ændring af ansættelsen kan have store skattemæssige konsekvenser for 

virksomheden eller den enkelte person i en personligt ejet virksomhed, som denne måske ikke kan 

oppebære. Problematikken i forbindelse med værdiansættelse af goodwill medfører endvidere, at 

virksomhederne har svært ved at forudsige hvilke skattemæssige konsekvenser overdragelsen vil have, 

da SKAT blot kan korrigere beløbet efter deres skøn. Det må derfor siges, at et sådant skatteforbehold 

tilsikrer virksomhedens retssikkerhed, da goodwill-cirkulæret i mange tilfælde har den modsatte effekt, 

hvilket kan virke besynderligt, da cirkulæret netop burde give virksomheden den fornødne retvisende 

vejledning. 

Det kan slutteligt siges, at en korrektion foretaget af SKAT eller en domstol af en goodwill værdi kan 

have store økonomiske konsekvenser både for køber og sælger. En måde at sikre sig imod dette er ved 

at foretage et skatteforbehold inden dispositionen foretages. Således sikres at denne kan annulleres, 

såfremt de givne forudsætninger er opfyldt ved den givne ændring. Skatteforbeholdet skal være 

skriftligt oplyst til SKAT. 

Der vil i det videre blive undersøgt omfanget af afgørelser og retssager i forbindelse med 

værdiansættelse af goodwill mellem interesseforbundne parter. Dette for at opnå viden om hvilke 

faktorer der oftest spiller ind når der foretages en ændring af virksomhedens ansatte goodwill. 
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5.6. Retspraksis 

Der findes generelt meget retspraksis når der er tale om interesseforbundne parter. Dette skyldes, at 

SKAT ikke altid kan være sikker på at værdiansættelsen er sket på markedsmæssige vilkår. Parter med 

sammenfaldende interesser kan eksempelvis være koncernforbundne og have en interesse i at 

minimere skattebetalingen så meget som muligt. 

Det blev tidligere konkluderet, at værdiansættelsesmetoderne til goodwill ved interesseforbundne 

parter ofte kan være svære at have med at gøre i praksis, da en generel beregningsregel skal anvendes 

på virksomheder der kan være meget forskellige. Man kan derfor ikke blot anvende 

beregningsvejledningen i goodwill-cirkulæret og dermed regne med at dette er den korrekte værdi. Der 

skal således altid tages højde for eventuelle specielle forhold som kan regulere den beregnede goodwill 

værdi i opad eller nedadgående retning. Vurdering af korrektion i forbindelse med specielle forhold kan 

være en svær øvelse og virksomhed og SKAT kan være uenige i hvilke forhold der har betydning for 

goodwill værdien. 

Det må forudsættes, at mange korrektioner og sager kan undgås ved at skatteyder henvender sig til 

SKAT for at få et bindende svar på værdiansættelsen af goodwill. Men på områder hvor der er tale om 

anseelige beløb, ligger virksomheden ofte inde med væsentligt mere viden om virksomheden selv men 

også om branchen, i forhold til SKAT. Dette kan udløse en tvist mellem skatteyder og skattemyndighed. 

Vil skatteyder ikke acceptere SKATs korrektion af goodwill værdien, kan denne klage for dermed at få 

sagen bragt for en domstol. 

I det videre vil retspraksis på området blive undersøgt, for at opnå en forståelse af omfanget, men især 

også for at undersøge hvilke elementer i beregningsvejledningen SKAT og domstolene især korrigerer 

for i praksis. Forhold der især korrigeres for, må betegnes for forhold der er særlige problematiske i 

goodwill-cirkulærets beregningsvejledning. 

5.6.1. Goodwill-cirkulæret 

Den vejledende anvisning om beregning af goodwill mellem interesseforbundne parter, har som 

tidligere demonstreret syv beregningstrin, også kaldet beregningselementer. En eksakt beregning kan 

ikke garanteres. Dette skyldes, at der ofte vil være mange specielle forhold der gør sig gældende for den 

enkelte virksomhed eller forhold der er kendetegnende for branchen, som dermed også i langt de fleste 

tilfælde må siges at have betydning for virksomheden. Sådanne særlige forhold skal der ofte korrigeres 

for, enten i de enkelte beregningselementer eller i resultatet efter den fulde beregning er foretaget. 

Dette alt efter hvilke specielle forhold der er tale om. Er det et særligt forhold der vedrører et af 
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beregningselementerne tilrettes disse, såfremt der kan argumenteres herfor. Er der tale om et specielt 

forhold udover beregningselementerne skal der korrigeres efterfølgende i resultatet. I nogle tilfælde bør 

cirkulæret sågar helt forkastes som beregningsmetode, hvis beregningen ikke giver et retvisende billede 

af virksomhedens goodwill værdi. 

I det følgende vil det blive undersøgt hvilke særlige forhold SKAT eller domstolene har korrigeret for. 

Dette for at undersøge hvilke forhold i cirkulæret der er særlige problematiske i praksis samt hvilke 

øvrige særlige forhold der spiller ind og dermed kan være en årsag til at gøre goodwill-cirkulæret 

svagere som vejledning for virksomhederne. Undersøgelsen vil primært foretages ud fra hvert af de syv 

beregningselementer i cirkulæret og herefter særlige forhold der kan have indflydelse på beregningens 

resultat. Øvrige værdiansættelsesforhold belyses også, for at få et samlet indblik i retspraksis på 

området. 

Da det endvidere kan ses at mange afgørelser er bindende svar fra SKAT, det vil sige hvor skatteyder ud 

fra et oplæg har anmodet SKAT accept, vil disse ligeledes blive behandlet. Dette skyldes at bindende svar 

enten er en accept af virksomhedernes forespørgsel eller en korrektion hertil ud fra SKATs synsvinkel. 

Derfor vurderes disse mindst lige så interessante at studere, som andre afgørelser, kendelser og 

domme. 

Første beregningselement, grundlaget for beregningen, ses ikke at give megen anledning til korrektioner 

fra SKATs side i praksis. Dette må siges at skyldes at dette grundlag er lovbestemt af årsregnskabslovens 

krav til resultatopgørelsen. Hvis en virksomhed anvender den skattepligtige indkomst som grundlag, er 

opstilling heraf ligeledes bestemt af skatteretten.  

Det eneste område på dette niveau man kunne forestille sig kunne være problematisk er, såfremt en 

virksomhed der kun har pligt til at opgøre skattepligtig indkomst, vælger at ændre beregningsgrundlaget 

til et grundlag der svarer overens med årsregnskabsloven, hvilket beregningsvejledningen giver 

mulighed for95. Her kunne der forekomme en omformulering som er beregnet forkert. Dermed kunne 

man forestille sig, at SKAT vil korrigere dette, således at omformuleringen vil give et resultat svarende til 

årets resultat før skat jævnfør årsregnskabsloven. Dette kunne man sagtens forestille sig ville ske i 

praksis, da virksomheder med mulighed for at anvende begge beregningsgrundlag kan lave hele 

goodwill beregningen ud fra begge grundlag og dermed spekulere i hvilket resultat der er i den givne 

situation er mest profitabel. Her kunne man forestille sig at SKAT ville være ekstra opmærksom. Dog ser 

der ingen praksis på området. 
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Næste beregningselement, regulering i de enkelte år, giver til gengæld flere udfordringer i praksis. På 

dette beregningsniveau korrigeres det førnævnte beregningsgrundlag med de udgifter og indtægter der 

ikke vedrører virksomhedens primære drift. Udgifter der fjernes fra grundlaget er dermed ikke 

deltagende i at skabe goodwill.  

Som hovedregel skal alle de nævnte udgifter i dette beregningsafsnit fjernes fra beregningsgrundlaget. 

Men der kan forekomme specielle forhold som kan ændre beregningsgrundlaget væsentligt. I 

SKM.2003.168.LR skulle resultaterne reguleres således at tre udlejningsejendomme skulle fjernes fra 

resultatopgørelsen, da disse ikke vedrørte den primære drift der skaber goodwill i virksomheden 

I forhold til beregningselementerne, vægtet gennemsnit, korrektion for udviklingstendens og 

driftsherreløn, ses der ikke at være megen retspraksis på området. Årsagen til dette må skyldes at disse 

beregningselementer er meget faste og virksomheden derfor ikke som sådan har mulighed for at 

spekulere heri. 

Ved forrentning af virksomhedes aktiver, som er næste beregningstrin, findes der dog en anseelig del 

retspraksis. Dette må siges at skyldes, at dette beregningstrin som sådan ikke kan anses for at være fast. 

Årsagen til dette må findes i, at virksomheder er forskellige og når man ved denne øvelse skal fjerne alle 

driftsfremmede aktiver i aktivmassen, altså poster der ikke vedrører den primære drift, kan der 

forekomme forskellige definitioner heraf, når virksomheden eller dens revisor skal korrigere herfor. I 

SKM 2003.474.LR blev det godkendt at et finansieringsselskab kunne anvende goodwill-cirkulæret til 

trods for virksomhedens særlige primære drift. Dog skulle der tilrettes for det særlige tilfælde, at mange 

finansielle indtægter og udgifter vedrørte virksomhedens primære drift og derfor ikke skulle fratrækkes 

inden beregningen af forrentningen, som andre virksomheder skal det.  

En anden og bestemt aktuel kendelse, er SKM 2004.44.LSR. Her overdragede et selskab en del af sin 

aktivitet til sit datterselskab. Selvom der kun overdrages en andel af aktiverne, skal alle aktiverne være 

en del af goodwill beregningen ved anvendelse af goodwill-cirkulæret. Ifølge ’Den Juridiske Vejledning 

2016-1’, skal der på dette beregningstrin sondres således; ”Ved opgørelsen af den aktivmasse, der skal 

forrentes, skal der derfor sondres mellem, om aktiverne er driftsfremmede eller ej, og ikke om aktiverne 

er overdraget eller ej.”96 Dette må siges at være en vigtig kendelse i retspraksis, da denne tager stilling til 

de tilfælde hvor kun en andel af virksomheden overdrages og ikke den hele. Endvidere fastslår den, at 

goodwill ikke er et enkeltstående aktiv, men en skabt af virksomhedens primære drift. 

                                                           
96

 http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=1948119 – Den Juridiske Vejledning 2016-1, C.C.6.4.1.2, afsnit ’Forrentning 
af virksomhedens aktiver’, nederst. 

http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=1948119
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Ligeledes findes en del domme der omhandler aktivet, likvide midler. Det er i langt de fleste tilfælde 

SKATs holdning, at disse skal fratrækkes aktivsummen. Argumentet herfor er primært at goodwill ikke 

skabes af virksomhedens finansiering. Der blev blandt andet korrigeret herfor i SKM 2001.132.LR.  

I det sidste beregningselement, kapitalisering, skal virksomheden foretage en individuel vurdering af 

virksomhedens levetid. Dette må siges at give anledning til en række korrektioner i praksis.  

I retspraksis ses det ofte, at SKAT som udgangspunkt anvender en levetid på 7 år. Der skal være 

afgørende forhold for at kunne ændre levetiden i den ene eller anden retning. Således blev det afgjort i 

SKM 2002.50.LSR, at en levetid blev ændret fra 25 år til 7 år til trods for skatteyders argument om at 

virksomheden var veletableret, havde eksisteret i mange år og at det ville tage mange år at få en sådan 

ekspertise inden for den branche. Virksomheden markedsførte og solgte teglprodukter. Dermed mente 

skatteyder, at der kunne forventes et afkast mange år ud i fremtiden. Landsskatteretten ændrede 

levetiden til 7 år, med det simple argument, at der var tale om standardprodukter som ikke talte for en 

længere levetid. 

I SKM 2004.173.LR og SKM 2004.174.LR ses det endvidere, at levetiden blev fastsat til 7 år. Der var 

henholdsvis tale om en tømrer- og snedker virksomhed samt en shippingvirksomhed. Disse produkter 

blev ligeledes anset som værende standardprodukter. 

Ovenstående afgørelser må siges at skyldes henholdsvis virksomhedernes og skattemyndighedernes 

forskellige holdning til levetid for goodwill. Ofte må det vurderes, at SKAT ikke har tilstrækkelig viden om 

virksomheden og dens branche som bestemmer levetiden for goodwill. Virksomhederne må derfor 

siges, alt andet lige, at have større indsigt og bør bedst kunne bestemme disse levetider, hvilket også er 

udgangspunktet i praksis. Men i mange tilfælde kan man forestille sig, at virksomheden enten vil over- 

eller undervurdere levetiden for goodwill, alt efter hvilket resultat goodwill værdien i sidste ende giver. 

De kan derfor være påvirkede af deres interesser i forbindelse med overdragelsen. Virksomhederne kan 

også ansætte en forkert levetid, grundet mangel på generel viden herom. Om en virksomhed skal vælge 

en levetid på 5, 7 eller 10 år, må i mange tilfælde siges at være svært at vurdere. 

Skattemyndighedernes umiddelbare holdning til en levetid på 7 år, må skyldes lovgivningen vedrørende 

opkøbt goodwill. I afskrivningslovens § 40, stk. 1, er det angivet, at goodwill kan afskrives med indtil 1/7 

årligt. Skattemyndighederne må derfor vurderes at anvende denne lovgivning analogt i forhold til 

beregningsvejledningen som altså beregner goodwill værdien i forbindelse med salg. 
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I SKM.2001.132.LR. blev en goodwill værdi beregnet til 607.435 kr. I beregningen var der ikke korrigeret 

for en udviklingstendens, da der havde været et mindre fald fra det midterste regnskabsår i beregningen 

til det sidste år. SKAT kunne dog alligevel acceptere at goodwill værdien blev opjusteret til 1 mio. kr. 

Dette skyldtes en samlet positiv udvikling fra det første regnskabsår til det sidste. Endvidere forventedes 

der en positiv udvikling fremover. Det fremgår ikke af afgørelsen hvilken branche virksomheden befandt 

sig i. I samme dom blev en levetid på 5 år også accepteret, hvilket må have talt for en ændring af SKATs 

generelle holdning til 7 år. Der må derfor have været tale om standardprodukter.  

Der kan også være mange specielle forhold for den enkelte virksomhed der kan ændre beregningen af 

goodwill ud fra beregningsvejledningen. I TfS 1999, 827 LR blev en goodwill værdi beregnet til 2.289.000 

kr. men da virksomheden i høj grad var baseret på ejerens egne evner og kvalifikationer, blev 

beregningsreglen fraveget. I stedet blev goodwill værdiansat skønsmæssigt til 500.000 kr. Her blev 

ejeren, der ikke fulgte med ved salget, pålagt en stor del af værdien, hvorfor denne skulle nedsættes.  

Det ses generelt i mange afgørelser og domme, at goodwill ved fravigelse af cirkulæret ansættes 

skønsmæssigt, ofte uden nærmere forklaring eller argumentation fra skattemyndighedernes eller 

domstolenes side. 

Ved afgørelser, kendelser og domme anvendes som udgangspunkt beregningsvejledningen, hvorfor 

dette må vurderes, at man tillægger goodwill-cirkulæret stor værdi i praksis. I SKM 2007.685.SR var en 

overdragelse mellem et selskab til et andet selskab fastsat uden goodwill værdi. Da der var tale om 

interesseforbundne parter og da SKAT tillagde kundekredsen og forretningsforbindelserne værdi, 

beregnedes goodwill værdien til 19,2 mio. kr. ud fra goodwill-cirkulæret.  

Det kan konkluderes, at goodwill-cirkulæret anvendes meget i praksis og i retspraksis. Generelt er SKAT 

ofte uenig med virksomhederne i levetiden ved kapitaliseringen. Det ses at SKAT og domstole i de fleste 

tilfælde har en tendens til at ansætte 7 år som levetid samt at der skal være vægtige grunde for at 

ændre denne i den ene eller anden retning. Derudover kan det ses, at jo mere differentierede produkter 

virksomheden har, jo større tendens har SKAT og domstole til at justere goodwill værdien opad. Dette 

taler for, at goodwill-cirkulæret formentlig bedst egner sig til virksomheder der sælger 

standardprodukter. I mange tilfælde ses det også, at goodwill værdien nedsættes grundet særlige 

forhold. Derfor må det siges, at et eller flere særlige forhold har indflydelse for goodwill værdien og 

derfor ændrer denne. 

Derfor kan det sluttes, at SKAT generelt er uenig i værdiansættelserne ud fra beregningsvejledningen. 

Dette understøtter naturligvis holdningen om at cirkulæret blot er en vejledning og at specielle forhold 
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kan spille ind. Ofte kan disse særlige forhold give en stor forskel i forhold til cirkulæret, da blot ét særligt 

forhold, herunder især kunderelationer kan tillægges stor værdi og i mange situationer flere millioner 

kroners forskel eller procentvis ændringen i beregningen. 

5.6.2. Andre værdiansættelser 

I mange sager om værdiansættelse af goodwill mellem interesseforbundne parter ses det, at 

muligheden for at få foretaget et syn og skøn anvendes. Dette blev således benyttet i SKM 

2011.797.ØLR, hvor syn og skøn skulle anvendes grundet virksomhedens særlige omstændigheder. 

Dermed blev goodwill-cirkulærets beregningsvejledning forkastet. Det fremgår ikke hvilke særlige 

omstændigheder der udløste en forkastelse af goodwill-cirkulæret. Dog blev det oplyst, at der var tale 

om et interessentselskab. Syn og skøn udtalte at der var tale om en værdi på 675.000 kr. for en 

overskudsret. Landsskatteretten ansatte herefter goodwill værdien til at udgøre 575.000 kr. Lignende 

syn og skøn blev foretaget i SKM 2015.296.HR. Denne virksomhed befandt sig i tekstilbranchen. 

Det ses endvidere at goodwill korrigeres i mange henseender når der er en formodning at der slet ikke 

er tale om goodwill eller beløbet kan indeholde andet en goodwill, herunder blandt andet maskeret 

udlodning eller kapitaltilskud til datterselskaber. Dette kan forekomme i de sammenhænge som i SKM 

2007.347.HR, hvor en revisor solgte sin virksomhed til et selskab som han selv var ejer af. Goodwill var 

ansat til 1,5 mio. kr. Dette afviste skattemyndighederne som værende den rene goodwillværdi og mente 

i stedet der var tale om maskeret udlodning. Det samme gjorde sig gældende i SKM 2005.274.HR, hvor 

personlige virksomheder var overdraget til egne selskaber. I SKM 2002.310.HR overdragede et 

moderselskab goodwill til et datterselskab. Dette blev anset for at være kapitaltilskud, da 

datterselskabet i forvejen er en del af moderselskabets goodwill. 

5.7. Sammenfatning 

Parternes interesse i en handel vil som hovedregel være modsatrettet. Men når der er tale om 

interesseforbundne parter, kan disse ved en overdragelse værdiansætte goodwill til en værdi der for 

eksempel kan minimere beskatningen. SKATs interesse heri er at tilsikre at handeler sker til 

handelsværdien, således at der foretages en korrekt beskatning. 

Et bindende svar fra SKAT må i forhold til de øvrige metoder siges at være en fornuftig sikkerhed for 

virksomheden. Dette kræver dog, at virksomheden selv skal levere et oplæg til SKAT og her må det 

antages at goodwill-cirkulæret ofte anvendes når der ikke er øvrige holdepunkter.  

Vælger virksomheden at bede SKAT om et bindende svar, har virksomheden dermed mulighed for at 

forudsige de skattemæssige virkninger af overdragelsen. Virksomhederne skal selv levere et oplæg som 
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SKAT enten kan acceptere eller ej. Det er virksomhedens pligt at levere alt materiale til brug for SKATs 

vurdering. Får virksomheden et bindende svar, gælder dette 5 år medmindre nye forhold vil medføre 

ændringer. Endvidere koster en anmodning om bindende svar blot 400 kr. i 2016. Behandlingstiden er 

mindst tre måneder. Alligevel ses denne mulighed at være meget anvendt i praksis. 

En uformel forhåndstilkendegivelse giver virksomheden mulighed for, uden omkostninger, at modtage 

vejledning fra SKAT, men SKAT er ikke bundet af denne og kan sagtens efterfølgende ændre det tidligere 

vejledte. 

SKAT har altid mulighed for at prøve en goodwill værdi og ændre denne. For at sikre sig imod dette, har 

virksomheden mulighed for at foretage et skatteforbehold der kan annullere transaktionen, såfremt 

betingelserne i forbeholdet ikke er opfyldt. 

Samlet kan det om goodwill-cirkulæret siges, at det især ses at være tre af beregningselementerne der 

skaber retspraksis på området, udover særlige forhold: 

- Regulering de enkelte år 

- Forrentning af aktiver 

- Kapitalisering, herunder levetiden 

Regulering i de enkelte år, kan være forskellig alt efter virksomhedens særegne. Det samme gør sig 

gældende for forrentning af aktiver, hvor virksomheden skal skelne mellem hvilke udgifter der vedrører 

primær drift og hvilke der er driftsfremmede. I beregningselementet, kapitalisering, kan levetiden ofte 

give anledningen til korrektioner fra SKATs side, da de som udgangspunkt og i mange tilfælde vil 

anvende en levetid på 7 år. 

I alle ovenstående tilfælde kan det konkluderes, at virksomheden eller revisor selv skal vurdere ud fra 

virksomhedens forhold, hvor der i de andre beregningselementer er mere faste retningslinjer. Dette 

skaber ofte tvivl hos brugeren og kan medføre en tvist med skattemyndighederne. Derfor må det 

ligeledes konkluderes at disse tre beregningselementer er uhensigtsmæssige set i forhold til at 

beregningsvejledningen bør være enkelt at anvende. 

Derudover ses der at være mange specielle forhold der mere eller mindre kan ændre eller forkaste 

beregningsvejledningen. I disse tilfælde ses det ofte, at der blot skønnes et andet beløb uden nogen 

særlig dyberegående argumentation, hvilket ikke kan siges at være hensigtsmæssigt, da dette kan skabe 

større tvivl om anvendelse af goodwill-cirkulæret og forhold generelt der har betydning for værdien. 
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Endvidere kan det konkluderes, at syn og skøn anvendes i mange sager, hvor goodwill-cirkulæret ikke er 

anvendeligt. Ofte anvendes syn og skøn i sager hvor der er tale om et anseeligt beløb. 

Slutteligt kan det også ses, at mange sager omhandler, om der overhovedet er tale om en goodwill 

værdi eller om der i denne for eksempel er gemt en maskeret udlodning eller et kapital tilskud til et 

datterselskab. 
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6. Konklusion 

Goodwill defineres i skattemæssig henseende, som en virksomheds kundekreds, forretningsforbindelser 

og lignende. Definition er skabt af retspraksis gennem årene. Goodwill er et afhængigt aktiv og kan ikke 

udskilles fra virksomheden. Der stilles yderligere betingelser for eksistensen af goodwill. Den 

pågældende virksomhed skal være i drift, der skal være tale om en reel overdragelse, sælger skal have 

lidt et tab og virksomheden skal både have indtægter og kunder. 

Historisk har goodwill ikke altid været skattepligtigt. Skattepligten blev genindført i 1993 grundet 

afgrænsningsproblematikker i forhold til øvrige aktiver, som var skattepligtige. 

Interessefællesskab forekommer oftest i de sammenhænge, hvor parterne har fælles økonomisk 

interesse. Der kan forekomme særlige forhold, hvor den ene part ikke er skattepligtig eller underlagt 

andre skatteregler, og derfor er indifferent i forhold til værdiansættelsen. Disse er ligeledes 

interesseforbundne parter. SKAT er derfor særlig opmærksom på dette, for at sikre at værdiansættelse 

svarer overens med handelsværdien. 

Der er forskellige metoder til værdiansættelse af goodwill. Goodwill-cirkulæret er en skematisk 

beregningsmodel som er relativt nem at anvende. Der skal imidlertid tages højde for mange specielle 

forhold for virksomheden, som kan medføre at resultatet skal ændres eller at cirkulæret ikke kan 

benyttes som beregningsmetode.  

Transfer pricing vejledningen vejleder om beregningsmetoder for transaktioner på armslængdevilkår, 

også kaldet kontrollerede transaktioner. Beregningsmodellerne anses for retvisende af SKAT, men er 

ressourcekrævende i praksis.  

En branchekutyme forekommer oftest i liberale erhverv, og er en accepteret metode til at beregne 

goodwill værdien. Virksomheden skal selv kunne dokumentere eksistensen af en kutyme. Virksomheder 

bliver efterhånden mere specialiserede, hvorfor branchekutymer er ved at forsvinde som 

værdiansættelsesmetode.  

En virksomhed kan indhente et købstilbud fra tredjemand eller en sagkyndig erklæring, hvilket giver god 

dokumentation. Disse er ofte omkostningsfulde.  

Der findes ingen lov som angiver præcis hvilken beregningsmetode der skal benyttes for 

værdiansættelse af goodwill mellem interesseforbundne parter. Kravet er blot at værdien skal svare 

overens med handelsværdien, som blev der handlet på armslængdevilkår. Findes der en branchekutyme 
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eller andre holdepunkter anvendes dette. Er der ikke er andre holdepunkter skal goodwill-cirkulærets 

beregningsvejledning anvendes. I de tilfælde hvor goodwill-cirkulæret ikke er anvendeligt kan 

virksomheden benytte transfer pricing vejledningen. 

Goodwill-cirkulæret består af syv beregningstrin som skal bidrage til en så retvisende goodwill værdi 

som muligt. Beregningen tager udgangspunkt i de seneste tre års resultater før skat, opgjort efter 

årsregnskabsloven eller den skattepligtige indkomst, hvis virksomheden ikke er omfattet. Den 

skattepligtige indkomst bør være mere retvisende at anvende til en skattemæssig beregning, men den 

regnskabsmæssige afspejler bedre en virksomheds økonomiske stilling. Et skønnet beregningsgrundlag 

kan fejlvurderes, hvorfor det bedste kompromis er historiske tal. Det er uhensigtsmæssigt, at 

virksomheder ikke omfattet af årsregnskabsloven, har mulighed for at udarbejde to beregninger og 

dermed spekulere heri. 

Det andet beregningstrin, ’regulering i de enkelte år’, renser beregningsgrundlaget for indtægter eller 

udgifter, som ikke vedrører driften. Disse skal virksomheden hverken belønnes eller straffes for, i 

forhold til en goodwill værdi. 

Dernæst foretages en vægtning af de tre regnskabsår, hvormed seneste regnskabsår tillægges mest 

betydning, det midterste år mellem betydning, og det første år mindst betydning. Dette kompenserer 

for at der ikke anvendes budgettal i beregningen. 

Det samme tages der højde for i næste beregningstrin, ’korrektion for udviklingstendens’, hvor en 

konstant udvikling i virksomheden udløser et tillæg eller et fradrag, som værende den gennemsnitlige 

udvikling i virksomheden. Beregningen foretages kun på forskellen mellem seneste og første år, hvorfor 

det midterste år ikke indgår i beregningen. Der kan i tilfælde være tvivl om hvornår der er en 

udviklingstendens. Udviklingen skal være konstant, hvorfor svingende resultater medfører at trinnet 

springes over. Lav- eller højkonjunktur kan have indflydelse på udviklingen i en virksomhed, hvorfor 

virksomheden aldrig er fuldkommen herre over udviklingen. 

Dernæst fratrækkes udgift til driftsherreløn såfremt virksomheden er en personlig ejet virksomhed. 

Dette ligestiller alle virksomheder. Driftsherrelønnen er 50 % af det før beregnede resultat og skal 

modregnes heri, dog med minimums- og maksimumsgrænse. Den beregnede løn er ofte ikke retvisende 

for ejerens løn. Anvendelse af lønstatistikker ville bidrage til et mere retvisende billede. 

Der fratrækkes herefter forrentning af aktiver, som afspejler afkastsats plus risikotillæg. Inden 

beregningen, skal aktivmassen reguleres for driftsfremmede aktiver, som ikke bidrager til goodwill. Da 
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der ikke er mange retningslinjer herfor, er det ofte virksomheden selv der vurderer, hvilket kan give en 

skævvridning eller manipulation af aktivsummen. 

Ved kapitalisering af beregningen fremkommer den endelig goodwill værdi. Til dette anvendes 

kapitaliseringsfaktoren, som er bestemt ud fra afkastsats med risikotillæg samt levetiden på goodwill. 

Levetiden fastsætter virksomheden, hvorfor denne i mange tilfælde bliver ansat subjektivt og ikke 

objektivt. 

Beregningen er ikke altid retvisende. Derfor skal det både undervejs i beregningen, men også 

efterfølgende, vurderes om der er specielle forhold der skal korrigeres for. Cirkulærets 

beregningselementer bidrager derfor kun i begrænset omfang til en retvisende værdiansættelse. 

Specielle forhold kan have stor betydning for værdien. Cirkulæret bidrager dog på bedst mulig vis, da 

alternativet er værre. Cirkulæret giver virksomhederne et udgangspunkt som er nemt og konkret, og 

som opfordrer til at regulere for virksomhedens særegne. 

Interesseforbundne parter vil ofte have interesse i at benytte værdiansættelse af goodwill til at 

minimere skattebetalingen. SKATs interesse er derfor at tilsikre den meste retvisende beskatning. 

For at sikre sig mod korrektioner, kan virksomheder bede SKAT om et bindende svar. Omkostning hertil 

er minimal, set i forhold til sikkerheden der opnås, da denne er bindende for begge parter i 5 år, 

medmindre særlige forhold forekommer. Virksomheden skal selv levere oplæg til SKAT. 

Virksomheder kan altid henvende sig omkostningsfrit til SKAT for vejledning. SKAT er ikke bundet heraf, 

hvorfor det senere kan ændres. 

I de situationer, hvor SKAT mener at værdien ikke svarer overens med handelsværdien, kan SKAT ændre 

denne. Ofte skønner SKAT blot en ny værdi uden dybere argumentation eller viden om virksomheden og 

dens branche. Hvis der opstår en tvist, skal domstolene tage stilling hertil. Begge parter har mulighed for 

at gøre brug af syn og skøn. Dette kan være meget omkostningsfuldt, men giver til gengæld god 

dokumentation i sagen. 

En konsekvens af en korrektion af en goodwill værdi, kan være at overdragelsen annulleres. En 

virksomhed kan sikre sig herimod ved at tage et skatteforbehold. 

I praksis ses det ofte, at det især er beregningselementerne ’regulering i de enkelte år’, ’forrentning af 

aktiver’, ’kapitalisering’ samt specielle forhold der giver de største udfordringer i forhold til goodwill-
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cirkulæret. Disse elementer er ligeledes de beregningselementer der ikke er faste og lader det være op 

til virksomheden at bedømme. Cirkulæret har alligevel i praksis stor værdi. 

Ved særlige forhold inddrages syn og skøn som dokumentation for en handelsværdi. Mange domme 

omhandler også selve eksistensen af goodwill, hvor disse sommetider anses for at være maskeret 

udlodning eller kapitaltilskud til datterselskab. 

Konsekvensen af korrektioner i praksis handler ofte om mange millioner eller store procentvise 

ændringer set i forhold til goodwill-cirkulæret beregningsvejledning. 
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Eksempel: DATEA A/S t. kr.

Grundlag for beregningen:

2012/2013 2013/2014 2014/2015

Resultat før skat 21.796                     24.030                        34.254                    

Eksempel: DATEA A/S t. kr.

Overført resultat 21.796                    24.030                       34.254                    

Regulering i de enkelte år:

2012/2013 2013/2014 2014/2015

- Ikke udgiftsført løn til evt. medarbejdende ægtefælle 0 0 0

- Finansielle indtægter -1.087                      -802                            -628                         

+ Finansielle udgifter 278                           135                              133                          

 +/- Eventuelle ekstraordinære poster 0 0 0

+ Afskrivninger på tilkøbt goodwill 2.652                       2.652                          1.958                       

Reguleret resultat 23.639                     26.015                        35.717                    

Eksempel: DATEA A/S t. kr.

2012/2013 2013/2014 2014/2015

Overført resultat 23.639                    26.015                       35.717                    

Vægtning af de enkelte år 1                                2                                  3                               

Vægtet gennemsnitsindtjening 23.639                     52.030                        107.151                  

182.820 

Vægtet reguleret resultat (divideret med 6) 30.470    

Eksempel: DATEA A/S t. kr.

Overført resultat 30.470                    

Udviklingstendens ( 35.717 - 23.639 ) / 2 6.039                       

Resultat efter udviklingstendens 36.509                    

Eksempel: DATEA A/S t. kr.

Overført resultat 36.509                    

Driftsherreløn 50 % af det fremkommende beløb (min. 250.000 og maks. 1.000.000) 0

Resultat efter modregning af driftsherreløn 36.509                    

Eksempel: DATEA A/S t. kr.

Overført resultat 36.509                    

Forrentning af aktiver (4 % af 53.273) -2.131                     

Rest til forrentning af goodwill 34.378                    

Eksempel: DATEA A/S t. kr.

Overført resultat 34.378                    

Kapitaliseringsfaktor ( 34.378 * 2,7628 ) 94.980                    

Beregnet goodwill værdi 94.980                    
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Kapitaliseringfaktor for DATEA A/S

Primo år 1 34.378,00 t.kr.

Ultimo år 1 29.466,86 t.kr.

Det gennemsnitlige afkast: ( 34.378 + 29.467 ) / 2 = 31.922 

Tilbagediskonteret: 31.922 x ( 1            + 0,09      ) ^-1 = 29.287 

Primo år 2 29.466,86 t.kr.

Ultimo år 2 24.555,71 t.kr.

Det gennemsnitlige afkast ( 29.467 + 24.556 ) / 2 = 27.011 

Tilbagediskonteret: 27.011 x ( 1            + 0,09      ) ^-2 = 22.735 

Primo år 3 24.555,71 t.kr.

Ultimo år 3 19.644,57 t.kr.

Det gennemsnitlige afkast ( 24.556 + 19.645 ) / 2 = 22.100 

Tilbagediskonteret: 22.100 x ( 1            + 0,09      ) ^-3 = 17.065 

Primo år 4 19.644,57 t.kr.

Ultimo år 4 14.733,43 t.kr.

Det gennemsnitlige afkast ( 19.645 + 14.733 ) / 2 = 17.189 

Tilbagediskonteret: 17.189 x ( 1            + 0,09      ) ^-4 = 12.177 

Primo år 5 14.733,43 t.kr.

Ultimo år 5 9.822,29    t.kr.

Det gennemsnitlige afkast ( 14.733 + 9.822    ) / 2 = 12.278 

Tilbagediskonteret: 12.278 x ( 1            + 0,09      ) ^-5 = 7.980    

Primo år 6 9.822,29    t.kr.

Ultimo år 6 4.911,14    t.kr.

Det gennemsnitlige afkast ( 9.822    + 4.911    ) / 2 = 7.367    

Tilbagediskonteret: 7.367    x ( 1            + 0,09      ) ^-6 = 4.393    

Primo år 7 4.911,14    t.kr.

Ultimo år 7 0,00            t.kr.

Det gennemsnitlige afkast ( 4.911    + 0,00      ) / 2 = 2.456    

Tilbagediskonteret: 2.456    x ( 1            + 0,09      ) ^-7 = 1.343    

Summen af de 7 års tilbagediskonteringer: 94.980 

Kapitaliseringfaktor levetid på 7 år og rente på 9 % (94.980 / 34.378) 2,7628 


