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1. INDLEDNING OG PROBLEMFORMULERING 

1.1 Indledning 

Når et generationsskifte skal gennemføres skyldes det som oftest enten, at ejeren nærmer sig 

pensionsalderen eller ledelsesforhold i virksomheden. Det typiske ønske ved et generationsskifte af 

en familieejet virksomhed er, at næste generation i familien driver virksomheden videre i familiens 

navn. Det forudsætter, at næste generation i familien besidder de faglige og ledelsesmæssige 

kompetencer, der kræves for at drive virksomheden videre. 
 
Der findes cirka 39.000 familieejede virksomheder i Danmark, og af disse virksomheder har cirka 

6.000 en ejer eller en direktør, som er over 65 år og cirka 15 pct. en ejer eller en direktør, som er 

mellem 55 og 65 år1. Hvis det antages, at en ejer eller en direktør i en familieejet virksomhed 

ønsker at forlade virksomheden, senest når vedkommende fylder 65 år, betyder det altså, at cirka 

21.000 familieejede virksomheder i Danmark står over for et generationsskifte inden for de 

kommende 10 år. Der er således mange virksomheder i Danmark, der i nær fremtid vil stå i en 

situation, hvor virksomhedens fremtidige ejerskab skal (gen)overvejes. For at sikre den bedst 

mulige overgang er det derfor alt afgørende, at generationsskiftet planlægges i god tid, samt at 

familien tager stilling til, hvordan generationsskiftet skal gennemføres.  
 
Ofte har virksomhedens ejer, ved sit engagement og sin tilknytning, et stort tilhørsforhold til 

virksomheden, og finder det svært at overlevere virksomheden og ”give slip” i rette tid. Hvad sker 

der, hvis uheldet er ude og virksomhedens ejer afgår ved døden, før familien har udarbejdet en plan 

for generationsskiftet, eller påbegyndt overdragelsen til f.eks. en uafhængig tredjemand eller næste 

generation i familien eller har udarbejdet et færdigt og gældende testamente? 
 
I denne opgave vil ovenstående scenarie forsøgt beskrevet, og for at konkretisere scenariet tager 

opgaven udgangspunkt i en fiktiv casevirksomhed samt i en familie, hvor ejeren af et familieejet 

kapitalselskab har udtrykt ønske om rådgivning i forbindelse med generationsskifte af sin 

virksomhed til sin søn. Senior vil gerne overdrage virksomheden så Junior tilgodeses i videst muligt 

omfang i forhold til finansieringsbyrden på en måde, så Senior og hans hustru kan opretholde deres 

nuværende levestandard og uden at overdragelsen medfører skattemæssige risici. Seniors helbred er 

hurtigt blevet betydeligt værre, og familien har derfor udtrykt ønske om yderligere rådgivning i 

forbindelse med generationsskiftet i det tilfælde, hvor Senior skulle afgå ved døden inden 

generationsskiftet kan gennemføres i levende live.  

                                                
1 ”Ejerskifte – din virksomheds fremtid”, publikation udgivet af Erhvervs- og byggestyrelsen i 2008. 
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1.2 Problemformulering 

Opgavens formål er at beskrive, analysere og diskutere de muligheder familien har med henblik på, 

at overdragelsen til Junior optimeres skattemæssigt samtidig med, at familiens nuværende 

levestandard opretholdes. Med udgangspunkt i indledningen i afsnit 1.1 har jeg valgt at arbejde 

videre med følgende hovedproblem: 
 

 
 
For at kunne besvare ovenstående hovedspørgsmål har jeg udarbejdet følgende delspørgsmål: 

! Hvilken relevant lovgivning skal undersøges i forbindelse med generationsskifte af 

virksomhed? 

! Hvordan værdiansættes aktiverne i virksomheden, når der ikke handles på markedsvilkår 

mellem uafhængige parter? 

! Hvilke modeller kan anvendes ved generationsskifte af virksomheden? 

! Hvilke konsekvenser får det for generationsskiftet hvis hovedaktionæren afgår ved døden 

inden generationsskiftet er gennemført? 

! Hvordan kan ejerskab af selskabet bedst overdrages ved hovedaktionærens død under 

hensyntagen til likviditets- og formuebehov fra de involverede parter? 

 

Opgaven er bygget op omkring et konkret generationsskifte af aktieselskabet Opdigtet A/S. Senior 

planlægger et generationsskifte ved helt at overdrage virksomheden til Junior. Virksomheden og 

familien beskrives i kapitel 2.  

”Hvordan gennemføres et generationsskifte af et familieejet aktieselskab 

skattemæssigt optimalt med udgangspunkt i krav fra de involverede parter?” 
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1.3 Afgræsning 

Opgaven tager udgangspunkt i en opdigtet dansk casevirksomhed. Personkredsen specificeret i 

ABL og den beskrevne casevirksomhed forudsættes at være fuldt skattepligtige til Danmark. 

Beskrivelsen af virksomheden i kapitel 2 indeholder regnskabstal, der er baseret på aktiver og 

passiver, som jeg vurderer, er hensigtsmæssige at beskrive i generationsskifteøjemed. I tilfælde af, 

at der ikke er sammenhæng mellem regnskabsposterne, må jeg henvise til, at jeg har vurderet de 

fiktive regnskaber som værende et godt grundlag for ”at komme hele vejen rundt om” et 

generationsskifte i en typisk, dansk, familieejet virksomhed. Opgaven vil som følge heraf ikke 

omhandle aktiver og passiver som ikke særskilt er specificeret i casevirksomhedens regnskaber eller 

i afsnit 4 omhandlende værdiansættelse. 

 

Når en virksomhed skal generationsskiftes, er der to overordnede aspekter. Det ene omhandler de 

økonomiske og tekniske forhold, som f.eks. finansiering og beskatning. Det andet omhandler de 

ledelsesmæssige og personlige forhold, der kan have indflydelse på generationsskiftet. Begge 

aspekter er vigtige. Indeværende opgave vil dog ikke beskrive de ledelsesmæssige og personlige 

forhold, da de ligger forud for opgavens problemstilling, som er beskrevet i afsnit 1.2. 

 

Opgaven vil ikke behandle muligheden for at overdrage en virksomhed med skattemæssig 

succession til en ægtefælle, jf. KSL par. 26 b eller til en nær medarbejder, jf. ABL par. 35. Opgaven 

vil alene behandle scenariet, hvor Senior overdrager til Junior, jf. ABL par. 34.  

 

Der er tale om overdragelse af en mindre virksomhed mellem interesseforbundne parter, og 

opgaven afgrænses derfor fra at behandle Værdiansættelsesvejledningen og andre modeller som 

f.eks. DCF-model, price-earning eller substansbetragtningen.  

 

Opgaven vil behandle situationen, hvor hovedaktionæren afgår ved døden inden generationsskiftet 

er gennemført. Opgaven vil i den forbindelse beskrive reglerne ved bobehandling, arvelovgivning 

samt successionsreglerne ved død. Ved gennemgang af behandling af et dødsbo vil opgaven ikke 

behandle teori, som ikke er relevant for familiens situation.  
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1.4 Metode og kildekritik 

Opgaven er teoretisk funderet, og besvarelsen af opgavens problemformulering og delspørgsmål 

tilsigter at være en præsentation af gældende ret og teori på området. Teorien vil blive understøttet 

af simplificerede eksempler og illustrationer. Herudover vil retspraksis og litteratur for området 

blive inddraget.  

 

Til orientering er dataindsamling og søgning efter kilder afsluttet pr. 31.12.2012 og love mv., der er 

trådt i kraft senere end denne dato, er derfor ikke behandlet i opgaven, men vil blive beskrevet i 

afsnit 8.2 under perspektivering.  

 

Kildehenvisninger er angivet som fodnoter på de enkelte sider. 

 

Det skal bemærkes, at opgavens indledning er baseret på publikationen ”Ejerskifte – din 

virksomheds fremtid” udgivet af Erhvervs- og Byggestyrelsen i 2008. Grundlaget for publikationen 

er data fra år 2003, og opgavens indledning baseres således på ældre data. Publikationen vurderes 

imidlertid at være valid og gældende, da den forsøger at beskrive et scenarie 10 år fremme i tiden. 

Publikationen er derfor i den grad aktuel i år 2013. 
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1.5 Struktur 

Opgaven er bygget op således, at jeg først vil gennemgå relevant lovgivning for problemstillingen, 

herefter vil jeg gennemgå modeller for, hvordan generationsskiftet kan gennemføres ud fra de givne 

forudsætninger. Opgaven konkretiseres ved at tage udgangspunkt i en fiktiv virksomhed. 

Beskrivelse af virksomheden herunder regnskabstal og involverede parter er fiktiv, men 

problemstillingen i virksomheden er i den grad aktuel for den type af hovedaktionærselskab, som 

opgaven behandler. Virksomheden er beskrevet i kapitel 2. Opgaven løses ved at benytte aktuel 

lovgivning, bekendtgørelser, cirkulærer samt relevant materiale, der vedrører praksis for 

problemstillingen. 

 

Opgaven tilsigter at være en struktureret, beskrivende og analytisk gennemgang af de 

problemstillinger, som er afledt af problemformuleringen i afsnit 1.2. Opgavens disposition og 

struktur ser ud som følger: 

 

Kapitel 1 indeholder indledning, problemformulering, afgrænsning, metode og kildekritik, struktur 

samt et engelsk referat. 

 

Kapitel 2 indeholder en beskrivelse af casevirksomheden samt af familien.  

 

Kapitel 3 indeholder lovgivning, der er relevant for løsningen af problemformuleringen.  

 

Kapitel 4 viser muligheder for, hvordan aktiverne i virksomheden værdiansættes, når der ikke 

handles på markedsvilkår mellem uafhængige parter.  

 

Kapitel 5 viser muligheder for et generationsskifte af et aktieselskab i levende live.  

 

Kapitel 6 viser muligheder for et generationsskifte af et aktieselskab ved død.  

 

Kapitel 7 viser mulige løsningsmodeller for familien.  

 

Kapitel 8 indeholder opsamling af de enkelte delkonklusioner, som samles til en samlet konklusion.  

 

Kapitel 9 indeholder litteraturliste, bilag mv.  
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2. BESKRIVELSE AF VIRKSOMHED OG FAMILIE 

2.1 Beskrivelse af virksomheden 

Senior etablerede virksomheden Opdigtet A/S i år 2000. Virksomheden er fra begyndelsen drevet i 

selskabsform i form af et aktieselskab for at begrænse Seniors hæftelse til den indskudte 

selskabskapital, som er t.DKK 5002.  
 
I løbet af virksomhedens første leveår er der vækstet kraftigt, og virksomhedens medarbejderstab er 

som følge heraf udvidet løbende. I dag består virksomheden foruden Senior selv af 11 medarbejdere 

med hver deres ansvarsområde. Seniors søn er ansat i virksomheden. Virksomheden har et godt ry 

hos samarbejdspartnere såvel som blandt kunder og har generelt en sund drift. Nedenstående skema 

viser relevante regnskabsposter og udvalgte nøgletal for virksomheden de seneste 3 regnskabsår: 
    2012 2011 2010 

Resultatopgørelse (t.DKK) 
  

  
Nettoomsætning 

 
32.950  33.175  31.250  

Bruttoresultat 
 

4.555  5.357  4.850  
Resultat af primær drift 1.759  2.505  2.094  
Netto finansielle poster -244  -205  -210  
Årets resultat 

 
1.136  1.725  1.413  

  
   

  
Balance (t.DKK) 

   
  

Samlede aktiver 
 

20.653  22.011  21.134  
Gældsforpligtelser 

 
5.368  5.873  6.747  

Egenkapital 
 

14.413  15.277  13.552  
  

   
  

Nøgletal (pct.) 
   

  
Overskudsgrad 

 
5,3 7,6 6,7 

Afkastningsgrad 
 

8,5 11,4 9,9 
Soliditetsgrad   69,8 69,4 64,1 
Kilde: Egen tilvirkning 

   

Virksomheden har følgende nævneværdige aktiver: 

 

Grunde og bygninger: 

Virksomheden har investeret i grunde og bygninger, som er centralt placeret i Hovedstadsområdet. 

Bygningen er opdelt i kontorlokaler og produktionslokaler. Virksomheden har i 2005 opført en 

tilbygning til produktionslokalerne for at udvide produktionsfaciliteterne. Grunde og bygninger 

anvendes 100 pct. erhvervsmæssigt. Grunde og bygninger er en essentiel del af virksomheden og 

det vurderes, at grunde og bygninger ikke kan udgøre en virksomhed for sig selv. Den offentlige 

ejendomsvurdering er pr. 01.10.2012 t.DKK 13.875. 
 
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar: 

Virksomheden har investeret i forskelligt IT-udstyr, inventar samt køretøjer. Andre anlæg, 

driftsmateriel og inventar er pr. 31.12.2012 fuldt afskrevet regnskabsmæssigt.  
                                                
2 SEL par. 4, stk. 2 
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Råvarer og hjælpematerialer: 

Virksomheden har et større varelager, som består af råvarer til brug for produktionen samt 

færdigproducerede produkter. Produkterne er tidsløse, og der er ingen umiddelbar holdbarhedsdato 

på råvarerne. Senior har implementeret et effektivt lagerstyringssystem, hvilket har medført, at der 

historisk set ikke har været behov for nedskrivninger på varelageret.   

 

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser: 

Der har historisk set ikke været behov for at hensætte til tab. 

 

2.2 Beskrivelse af familien 

Familien består af Senior, som er 65 år, hans hustru, som er 65 år og Junior, som er 30 år. Senior 

nærmer sig pensionsalderen og går derfor og overvejer, om han skal sælge sin virksomhed til en 

uafhængig tredjemand, overdrage den til Junior eller til en af sine ledende medarbejdere. 

 

Efter længere tids overvejelse beslutter Senior, at det er Junior, der skal drive virksomheden videre i 

familiens navn. Junior har i flere år arbejdet i virksomheden og har med tiden overtaget flere og 

flere af Seniors arbejdsopgaver. Senior regner med at trække sig fra dag ét efter overdragelsen, og 

herefter lade Junior drive virksomheden fuldt ud. 

 

Senior og hans hustru har en mindre formue privat og er således ikke afhængige af, at 

virksomheden sælges til højestbydende. Deres sigte er, at overdragelsen skal ske, så Junior 

tilgodeses i videst muligt omfang på en måde, så Senior og hans hustru kan opretholde deres 

nuværende levestandard og uden, at overdragelsen medfører skattemæssig risici. Det forudsættes, at 

Seniors provenu før skat ved overdragelse af virksomheden skal være minimum t.DKK 5.000, for at 

deres nuværende levestandard kan opretholdes. Junior har ingen formue privat og skal derfor 

finansiere hele overdragelsen med hjælp af fremmed kapital. 

 

Senior og Junior er blevet enige om, at generationsskiftet bør planlægges og gennemføres snarest 

muligt af hensyn til Seniors skrantende helbred. 
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2.3 Beskrivelse af familiens formue 

Senior og hans hustru har en nettoformue på t.DKK 13.000, som består af følgende nævneværdige 

aktiver: en privat ejendom til en værdi af t.DKK 8.000, et sommerhus på t.DKK 4.000 samt 

værdipapirer på t.DKK 5.000. Ejendommene er belånt med t.DKK 4.000. Samlet set er der aktiver 

for t.DKK 17.000. 

 

Herudover er Senior den eneste kapitalejer i Opdigtet A/S, der pr. 31.12.2012 har en 

regnskabsmæssig egenkapital på t.DKK 14.413. Aktierne er ikke et særeje hos Senior. 

 

Junior har ingen nævneværdig formue. 

 

3. RELEVANT LOVGIVNING VED GENERATIONSSKIFTE 

3.1 Aktieavancebeskatning 

Ved aktieavance forstås den avance eller det tab, der realiseres ved afståelse af aktier. Konkurs 

sidestilles med afståelse. Aktieavance, eller tab ved afståelse af aktier, opgøres efter skattereglerne i 

ABL. Omfanget af beskatning afhænger af flere parametre, f.eks. om skattesubjektet er en person 

eller et selskab.  

 

Beskatning af en aktieavance kan opgøres efter enten realisationsprincippet eller lagerprincippet. 

Ved anvendelse af realisationsprincippet skal fortjenesten eller tabet medregnes i den skattepligtige 

indkomst i det indkomstår, hvor fortjeneste eller tabet er realiseret. Ved anvendelse af 

lagerprincippet skal fortjeneste eller tab medregnes i den skattepligtige indkomst ved hvert 

indkomstår, uanset om aktierne er afhændet eller ej. 

 

3.1.1 Aktieavancebeskatning for personer 

Aktieavancer skal medregnes den skattepligtige indkomst, jf. ABL par. 12 som aktieindkomst jf. 

PSL par. 4 a, stk. 1, nr. 4., og avancen skal opgøres efter realisationsprincippet. Ved anvendelse af 

realisationsprincippet skal aktieavancer opgøres efter gennemsnitsmetoden, jf. ABL par. 24, stk. 1 

og par. 26.  

 

Tab kan fradrages ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, jf. par. ABL 13, stk. 1. Tabet skal 

medregnes i den skattepligtige indkomst som aktieindkomst, jf. PSL par. 4 a, stk. 1, nr. 4. Såfremt 

aktieindkomsten er negativ, skal der beregnes en negativ skat af indkomsten, og den negative skat 

skal modregnes i slutskatten, jf. PSL par. 8 a, stk. 5. Hvis den negative skat ikke kan indeholdes i 
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slutskatten, kan den overføres til en eventuel ægtefælles positive aktieindkomst, og hvis den heller 

ikke kan indeholdes her, kan den fremføres til det følgende indkomstår, jf. PSL 8 a, stk. 6. 

 

Aktieavancer på op til t.DKK 48 bliver beskattet med 27 pct., jf. PSL par. 8 a stk. 1. Aktieavancer 

på mere end t.DKK 48 bliver beskattet med 42 pct., jf. PSL par. 8 a stk. 2. Hvis modtageren af 

aktieavancen er gift, og ægtefællens aktieindkomst er lavere end bundfradragene nævnt i PSL par. 8 

a stk. 1 og 2, kan modtageren anvende den del af ægtefælles bundfradrag, der ikke allerede er 

anvendt, jf. PSL par. 8 a stk. 4. Den samlede bundgrænse for ægtefæller er således t.DKK 963. 

 

3.1.2 Aktieavancebeskatning for selskaber 

Det er af afgørende betydning for opgørelse af beskatning i selskaber, om aktierne er egne aktier, 

næringsaktier eller datter- og koncernselskabsaktier eller porteføljeaktier. Porteføljeaktier er aktier, 

der ejes med mindre end 10 pct., datterselskabsaktier er aktier, der ejes med mere end 10 pct. og 

koncernselskabsaktier er aktier, hvor ejeren og det selskab, hvori der ejes aktier, er sambeskattede 

efter SEL par. 31. 

 

Denne opgave vil for selskaber udelukkende beskæftige sig med datter- og koncernselskabsaktier 

samt porteføljeaktier, hvilket også fremgår af afgrænsningen i afsnit 1.3. 

 

3.1.2.1 Porteføljeaktier 

Avancer på porteføljeaktier er skattepligtige, jf. ABL par. 9, stk. 1, og hvis selskabet anvender 

lagerprincippet, jf. ABL par. 9, stk. 2, kan tab fradrages ved opgørelsen af den skattepligtige 

indkomst, jf. ABL par. 23, stk. 5. Tabet kan kun fradrages, så længe tabet ikke overstiger værdien af 

de, i ABL par. 5 A, tidligere modtagne udbytter mv. 

 

Hvis selskabet i stedet anvender realisationsprincippet, jf. ABL par. 23, stk. 6 skal tabet fradrages i 

gevinster på realisationsbeskattede porteføljeaktier realiseret i indkomståret for tabet, jf. ABL par. 

9, stk. 3. Uudnyttede tab kan fremføres til senere indkomstår, jf. ABL par. 9, stk. 4 så længe, at det 

fremførte tab ikke kan rummes i nettogevinster på porteføljeaktier realiseret i tidligere indkomstår. 

Tabet kan kun fradrages, så længe tabet ikke overstiger værdien af de, i ABL par. 5 A, tidligere 

modtagne udbytter mv. Ved skifte til lagerprincippet kan fremførte tab fradrages i nettogevinster 

omfattet af ABL par. 9, stk. 1. 

 
                                                
3 http://www.skm.dk/skatteomraadet/talogstatistik/skatteberegning/9031.html?rel  



Side 13 af 98 

Som udgangspunkt skal selskabet anvende lagerprincippet, jf. ABL par. 23, stk. 5 ved opgørelse af 

aktieavancer. Hvis de pågældende porteføljeaktier ikke er optaget på et reguleret marked eller på en 

multilateral handelsfacilitet, kan selskabet dog vælge at anvende realisationsprincippet, jf. ABL par. 

23, stk. 7, 1. pkt. Såfremt selskabet vælger at anvende realisationsprincippet, er det en forudsætning, 

at selskabet anvender princippet for alle aktier og tidligere har anvendt princippet for alle aktier. 

Ved anvendelse af realisationsprincippet skal aktieavancer opgøres efter gennemsnitsmetoden, jf. 

ABL par. 24, stk. 1 og par. 26.  

 

Regeringen har den 01.11.2012 fremsat et varslet lovforslag, hvori det foreslås, at avancer på 

selskabers unoterede porteføljeaktier skal være skattefrie, og tab skal tilsvarende ikke være 

fradragsberettigede. Lovforslaget medfører ikke ændringer til beskatning af udbytter, der således 

fortsat beskattes som almindelig selskabsindkomst. De nye regler skal ifølge forslaget træde i kraft 

pr. 01.01.2013 og ligger derfor efter afsluttet dataindsamling til indeværende opgave som beskrevet 

i afsnit 1.4. Jeg har derfor valgt ikke, at indarbejde de nye regler i opgaven. 

 

3.1.2.2 Datter- og koncernselskabsaktier 

Aktieavancer på datter- og koncernselskabsaktier skal ikke medregnes ved opgørelsen af den 

skattepligtige indkomst, jf. ABL par. 4 A og ABL par. 8. 

 

3.1.2.3 Realisationsbeskatning og gennemsnitsmetoden 

Gennemsnitsmetoden anvendes efter ABL par. 26. Gennemsnitsmetoden medfører, at 

anskaffelsessummen for de afståede aktier i et og samme selskab beregnes som en forholdsmæssig 

andel af den samlede anskaffelsessum for alle aktierne i selskabet lige før tidspunktet for afståelsen, 

jf. ABL par. 26, stk. 2. Det er således kun den del af den samlede anskaffelsessum, der kan henføres 

til de afståede aktier, der ligges til grund ved opgørelsen af aktieavancen. Den resterende del af 

anskaffelsessummen betragtes herefter som anskaffelsessum for den resterende del af aktierne4. 

Den resterende anskaffelsessum skal ved senere afståelser fordeles efter samme principper, jf. ABL 

par. 26, stk. 6. 

  

                                                
4 ”Grundlæggende skatteret 2012”, Magnus Informatik, afsnit 6. Gennemsnitsmetoden, side 398. 
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3.2 Beskatning af udbytte 

3.2.1 For personer 

Afsnit 3.1.1, vedrørende aktieavancer for personer, finder tilsvarende anvendelse ved beskatning af 

udbytter for personer.  

 

3.2.2 For selskaber 

Afsnit 3.1.1.1 og 3.1.1.2, vedrørende aktieavancer for selskaber, finder tilsvarende anvendelse ved 

beskatning af udbytter for selskaber. 

 

3.3 Succession 

3.3.1 Succession af aktieselskabet  

Når ejerskab af en virksomhed overdrages i levende live til et familiemedlem, er der mulighed for at 

benytte reglerne om succession, hvis betingelser i ABL par. 34 opfyldes. Når ejerskab overdrages 

med succession beskattes overdrageren ikke af fortjenesten ved overdragelsen. I stedet indtræder 

erhververen i overdragerens skattemæssige stilling, og de skattemæssige virkninger udskydes til det 

tidspunkt, hvor erhververen realiserer aktiverne. I princippet overtager erhververen en udskudt skat 

svarende til den skattebesparelse, overdrageren opnår ved successionen. Baggrunden for reglerne 

om succession er, at valget af generationstidspunkt- og form i mindre grad skal afgøres på baggrund 

af skattemæssige hensyn, således at f.eks. forretnings-, familie- eller ledelsesmæssige hensyn 

vægtes højere ved gennemførsel af et generationsskifte. 

 

Betingelserne i ABL par. 34, der skal opfyldes er som følger: 

! Overdragelsen sker til parter omfattet af BAL par. 22, stk. 1, litra d 

! Overdragelsen af aktierne udgør mindst 1 pct. af selskabskapitalen 

! Der er tale om overdragelse af aktier i et selskab, hvis virksomhed ikke i overvejende grad 

består af udlejning af fast ejendom eller besiddelse af kontanter, værdipapirer eller lign. 

! Der er tale om overdragelse af aktier i et selskab, som ikke er udstedt af et 

investeringsselskab, jf. ABL par. 19. 

 

I den situation, hvor ejerskab af en virksomhed indgår i et dødsbo, indtræder dødsboet i afdødes 

skattemæssige stilling, når der sker et skifte af boet, jf. DSKL par. 20. Tilsvarende gælder, at den 

længstlevende ægtefælle indtræder i afdødes skattemæssige stilling, når der ikke sker et skifte af 

boet, jf. DSKL par. 59. Succession ved død beskrives i kapitel 6. 
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Der er desuden givet mulighed for, at der kan ”repareres” på et generationsskifte ved, at der kan ske 

succession tilbage til den tidligere ejer, hvis følgende tre betingelser er opfyldt, jf. ABL par. 35 a: 

! Overdragelsen til den tidligere ejer sker inden for fem år efter, at overdrageren har erhvervet 

aktierne 

! Overdragelsen sker til den tidligere ejer, hvorfra aktierne er erhvervet 

! Overdrageren indtrådte i den tidligere ejers skattemæssig stilling ved erhvervelsen. 

 

Ovenstående er især relevant i den situation, hvor erhververen afgår ved døden eller på anden måde 

ikke er i stand til at føre virksomheden videre. 

 

3.3.2 Den successionsberettigede personkreds 

Personkredsen, der ved overdragelse i levende live har mulighed for at succedere, er omfattet af 

reglerne i ABL par. 34. Personkredsen er børn og børnebørn samt søskende og deres børn og 

børnebørn. Adoptivforhold og stedbarnsforhold sidestilles med naturligt slægtskabsforhold. 

 

Tilsvarende regler finder anvendelse ved overdragelse af ejerskab ved et dødsbo, jf. DSKL par. 37, 

stk. 1.  

 

En person, som er omfattet af ovenstående, vil samtidig være omfattet af reglerne om afgiftsfrie 

gaver. Reglerne om gaveafgift beskrives i afsnit 3.3.3. 

 

3.3.2.1 Delkonklusion 

Da Junior tilhører personkredsen specificeret i ABL par. 34 og DBSL par. 37, stk. 1, vil det være 

muligt at anvende reglerne om succession i levende live såvel som ved død. 

 

3.3.3 Gaveafgift 

Når der gives en gave, skal værdien af gaven medregnes til den skattepligtige indkomst, jf. SL par. 

4, litra c. Beskatningen sker i den personlige indkomst. Hvis der er tale om en gave, som er givet 

inden for gaveafgiftskredsen, jf. BGL par. 22, stk. 1, skal værdien af gaven imidlertid ikke 

medregnes til den skattepligtige indkomst, jf. SL par. 5, litra b. 

 

Når der gives en gave som udløser gaveafgift, kan giveren efter BGL par. 24, stk. 5 afgiftsfrit betale 

gaveafgiften. Modtageren kan afgiftsfrit modtage gaver, som ligger inden for det for året gældende 

bundfradrag. Bundfradragene er givet i BGL par. 22, stk. 1 og stk. 2 og er som følger: 
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    Afgiftsfrit Afgift 
Type af gave   (pr. forælder) herefter 
Gave til ægtefælle Ubegrænset 0 pct. 
Gave til børn, forældre og stedbørn DKK 58.700 15 pct. 
Gave til barns eller stedbarns ægtefælle DKK 20.500 15 pct. 
Kilde: Egen tilvirkning 

   

Gaven værdiansættes til handelsværdien på tidspunktet for modtagelsen, jf. BGL par. 27, stk. 1, og 

giveren og modtageren skal senest den 01.05 i det følgende indkomstår indgive anmeldelse om 

gaven og dens afgiftspligtige værdi til skattemyndighederne. I praksis anmeldes gaven ofte før den 

01.05 for at sikre afslutning af generationsskiftet så hurtigt som muligt. Gaveafgiften, som giveren 

frit kan betale uden, at det bliver anset som en gave til modtageren falder til betaling samtidig med 

indgivelsen af gaveanmeldelsen, jf. BGL par. 305. Afgiften påhviler modtageren, men giveren 

hæfter solidarisk med modtageren, jf. BGL par. 30, stk. 1. Finder skattemyndighederne, at gavens 

værdi ikke svarer til handelsværdien på tidspunktet for gavens modtagelse, kan 

skattemyndighederne ændre værdiansættelsen inden tre måneder efter anmeldelsens modtagelse. I 

de tilfælde, hvor skattemyndighederne ændrer værdiansættelsen, vil skattemyndighederne opkræve 

den manglende afgift eller tilbagebetale for meget angivet afgift, jf. BGL par. 30. 

 

Skatteministeren har den 14.11.2012 fremsat et lovforslag, hvori det fremgår, at 3-måneders fristen 

forlænges til 6 måneder. Der er ydermere lagt op til, at 6-måneders fristen først begynder, når 

skattemyndighederne vurderer, at de har modtaget det nødvendige materiale til at vurdere 

værdiansættelsen af gaven. De nye regler skal efter forslaget træde i kraft pr. 01.01.2013 og ligger 

derfor efter endt dataindsamling som beskrevet i afsnit 1.4. Jeg har derfor valgt ikke at indarbejde 

de nye regler i opgaven. 

 

3.3.3.1 Delkonklusion 

Da Junior tilhører gaveafgiftskredsen jf. BGL par. 22, stk. 1, skal gaver ikke medregnes til den 

skattepligtige indkomst jf. SL par. 5, litra b. Senior vil derfor kunne give Junior t.DKK 59 afgiftsfrit 

pr. indkomstår. Senior vil desuden afgiftsfrit kunne betale gaveafgift på 15 pct. af den gave, der 

overstiger bundfradrag på t.DKK 59 jf. BGL par. 24, stk. 5. 

  

                                                
5 ”Lærebog om indkomstskat”, Jurist- Økonomforbundets forlag, afsnit 4.5.3., side 401. 
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3.3.4 Passivpost 

Når ejerskab af en virksomhed overdrages ved succession, og der ved overdragelsen indgår et 

gaveelement, kan gaveafgiftsgrundlaget nedsættes med en passivpost, som beregnes som 22 pct. af 

den skattepligtige fortjeneste, der ville være realiseret ved, at virksomheden var blevet solgt uden 

succession, jf. KSL par. 33 D, stk. 1. Baggrunden for passivposten er at kompensere erhververen for 

at overtage de udskudte skatter.  

Passivpost, aktiver 
Aktieindkomst 22 pct. 
Ikke aktieindkomst 30 pct. 
Kilde: Egen tilvirkning 

 

Praksis har tidligere været, at der ved værdiansættelsen af virksomheden gives nedslag for både den 

udskudte skat, vedrørende overdragelsen, jf. KSL par. 33 C, og for den beregnede passivpost, jf. 

KSL par. 33 D. Skattemyndighederne har imidlertid udsendt et styresignal6, der fastslår, at der for 

overdragelser efter den 15.06.2011 ikke er denne mulighed for at opnå dobbelt fradrag for 

skatteforpligtelsen. Styresignalet fastslår, at der ved succession kan afsættes en forpligtelse i 

overdragelsesbalancen svarende til den skønnede værdi af skatteforpligtelsen, f.eks. 50 pct. I 

princippet betyder det, at den udskudte skat medtages til kurs 50 i stedet for kurs pari. Erhververen 

har krav på det største af de nedslag, der kan beregnes efter KSL par. 33 C hhv. KSL par. 33 D. Det 

er i styresignalet angivet at skatteforpligtelsen skal kursfastsættes således: 

! At overdragelsessummen svarer til handelsværdien i fri handel 

! At en kursfastsættelse til pari ikke vil svare til skatteforpligtelsens handelsværdi, og 

! At kursen må antages at ligger under kurs 100. 

 

Erhverver og overdrager skal i overdragelsesaftalen kursfastsætte skatteforpligtelsen, som er 

underlagt skattemyndighedernes prøvelse. 

 

Tilsvarende regler finder anvendelse ved succession efter DSKL par. 36, jf. BGL par. 13 a. 

  

                                                
6 Se SKM2008.876.LSR, http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oID=1789107  
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3.4 Pengetanksregel 

Det er ikke muligt at overdrage aktier i et selskab ved succession, hvis selskabets virksomhed i 

overvejende grad består af udlejning af fast ejendom eller besiddelse af kontanter, værdipapirer 

eller lign., jf. ABL par. 34, stk. 1, nr. 3. Et sådant selskab er kendetegnet ved såkaldt ”passiv 

pengeanbringelse” og bliver i praksis omtalt som en ”pengetank”. Der er mange afgørelser herpå7, 

men som hovedregel er et selskab omfattet af pengetanksreglen når: 

! 50 pct. eller mere af selskabets indtægter stammer fra udlejning af fast ejendom, besiddelse 

af kontanter, værdipapirer eller lign. opgjort som gennemsnittet af de seneste tre 

regnskabsår, eller8 

! Handelsværdien af selskabets udlejningsejendomme, kontanter, værdipapirer eller lign. 

udgør 50 pct. eller mere af handelsværdien af selskabets samlede aktiver 9  på 

udlodningstidspunktet eller opgjort som gennemsnittet af de seneste tre regnskabsår 

 
I situationer med koncernforhold, f.eks. et holdingselskab og et datterselskab, skal der udelukkende 

medregnes den del af datterselskabets indtægter hhv. aktiver, der svarer til ejerforholdet ved 

opgørelsen af holdingselskabets indtægter hhv. aktiver. Bedømmelsen af om holdingselskabet er 

omfattet af pengetanksreglen, sker for begge selskaber under et10.  

 

4. VÆRDIANSÆTTELSE AF AKTIESELSKABET 

4.1 Generelt 

Når en virksomhed handles, skal overdragelsen som udgangspunkt ske på markedsmæssige vilkår, 

jf. LL par. 2, stk. 1. Når der handles mellem uafhængige parter, er der som udgangspunkt ikke 

problemer i relation til værdiansættelse af aktier, da prisfastsættelsen foregår på markedsvilkår, men 

der kan derimod opstå et problem, når der handles mellem interesseforbundne parter, som f.eks. 

mellem Senior og Junior. 

 

Til brug for værdiansættelse af aktier og aktiver i den type af handel, hvor der er sammenfald i 

interesser, har skattemyndighederne udarbejdet 1982 cirkulæret. Principperne i cirkulæret 

bestemmer, at aktiver og passiver normalt fastsættes til deres værdi i handel og vandel på det 

tidspunkt, der er afgørende for afgiftsberegningen. Ved værdien i handel og vandel forstås den 

værdi, som aktivet eller passivet repræsenterer på det åbne marked. Udgangspunktet for 

værdiansættelsen af unoterede aktier efter principperne i 1982 cirkulæret er formueskatten. Men 
                                                
7 Se f.eks. SKM.2006.627.SR og SKM.2007.106.SR 
8 Der er en overgangsregel indtil 2014 som medfører at gennemsnitsreglen kan fravælges. 
9 Internt oparbejdet goodwill indgår i selskabets samlede aktiver, se f.eks. SKM.2007.625.LSR 
10 Se f.eks. SKM.2003.458 og SKM.2007.106.SR 
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formueskatten blev afskaffet i 199711, og derfor blev reglerne efter 1982 cirkulæret umiddelbart 

også afskaffet. Det er efterfølgende blevet besluttet af skattemyndighederne, at cirkulæret stadig 

finder anvendelse, når overdragelsen sker inden for gaveafgiftskredsen, jf. BAL par. 22, samt ved 

dødsboer. 

 

Skattemyndighederne udarbejdede i år 2000 TSS-cirkulære 2000-9 til brug for værdiansættelse af 

unoterede aktier ved overdragelser mellem interesseforbundne parter, men alene, hvor 

overdragelsen ikke er omfattet af 1982 cirkulæret. 1982 cirkulæret finder således stadig anvendelse, 

når overdragelsen sker inden for gaveafgiftskredsen, jf. BAL par. 22, samt ved dødsboer. 

 

Principperne i 1982 cirkulæret og 2000 cirkulæret er karakteriseret, ved at værdiansættelse af 

goodwill alene er baseret på historiske tal. Når en virksomhed prisfastsættes på markedsvilkår, vil 

værdiansættelsen være baseret på virksomhedens forventede indtjening i fremtiden, og derfor har 

skattemyndighederne umiddelbart konkluderet, at cirkulærerne ofte vil være utilstrækkelige til 

fastsættelse af handelsværdien af unoterede aktier i en virksomhed. Derfor udsendte 

skattemyndighederne i år 2009 en ny værdiansættelsesvejledning 12. Vejledningen omhandler 

værdiansættelse af goodwill og andre immaterielle aktiver ved henholdsvis koncerninterne 

overdragelser og transaktioner mellem uafhængige parter, der ikke har modsatrettede interesser. 

Vejledningen tilsigter en mere ensartet anvendelse af modellerne til værdiansættelse og 

overholdelse af skattemyndighedernes krav til dokumentation13. Værdiansættelsesvejledningen 

tager udgangspunkt i Discounted Cash Flow-modellen, hvor der beregnes en nutidsværdi af 

virksomhedens forventede indtjening i fremtiden. Det fastslås desuden, at 

værdiansættelsesvejledningen ikke ophæver de tidligere cirkulærer, men vil begrænse anvendelsen 

betydeligt, idet de nu alene vil være egnede til værdiansættelse af små og mindre virksomheder, 

som er karakteriseret ved: 

! En stabil indtjening, dvs. hvor den historiske indtjening er et godt skøn over den fremtidige 

indtjening, og 

! Meget begrænsede immaterielle aktiver ud over goodwill14. 

  

                                                
11 Lov nr. 1219 af 27. december 1996 (L 88 1996-1997) 
12 Transfer Pricing; kontrollerede transaktioner, værdiansættelse. 
13 Vejledningens punkt 1.1, side 3. 
14http://www.bdo.dk/nyheder/Pages/NyværdiansættelsesvejledningfraSKAT.aspx  
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Med udsendelse af Værdiansættelsesvejledningen har Skattemyndighederne således udarbejdet tre 

forskellige sæt retningslinjer: 

! 1982 cirkulæret, som finder anvendelse, når overdragelsen sker inden for gaveafgiftskredsen 

! 2000 cirkulæret, som finder anvendelse, når overdragelsen sker mellem interesseforbundne 

parter, og hvor overdragelsen ikke er omfattet af 1982 cirkulæret 

! Værdiansættelsesvejledningen, som finder anvendelse ved værdiansættelse af goodwill og 

andre immaterielle aktiver ved henholdsvis koncerninterne overdragelser og transaktioner 

mellem uafhængige parter, der ikke har modsatrettede interesser. 

 

Det er afgørende, at overdragelsen mellem interesseforbundne parter er sket til handelsværdi, da 

skattemyndighederne har korrektionsadgang såfremt, at de ikke kan godkende værdiansættelsen.  

 

Det skal bemærkes, at der fra skattemyndighedernes side er lagt op til at Discounted Cash Flow-

modellen er fremtidens model for værdiansættelse, men som beskrevet i afgræsningen i afsnit 1.3 er 

der tale om overdragelse af en mindre virksomhed mellem interesseforbundne parter, og 

værdiansættelsesvejledningen vurderes derfor ikke at finde anvendelse. Opgaven vil udelukkende 

beskrive overdragelser efter principperne i 1982 cirkulæret og 2000 cirkulæret.  

 

4.2 Principperne efter 1982 cirkulæret 

4.2.1 Generelt 

Cirkulæret foreskriver, at værdiansættelse af unoterede aktier og aktiver skal ske ved, at der tages 

udgangspunkt i de af Ligningsrådets fastsatte retningslinjer for beregning af formueskattekursen. 

Ligningsrådet fastsætter hvert år fire kapitaliseringsfaktorer. Kapitaliseringsfaktorerne gældende fra 

01.01.2012 er som følger15: 

    
Indtjeningsevne 11,0 
Modificerede regel 5,5 
Udbytte 78,0 
Indre værdi 80 
Kilde: Egen tilvirkning 

   

                                                
15 http://www.skat.dk/skat.aspx?oID=1972248 
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Indtjeningsevne: 

Ved indtjeningsevne forstås et gennemsnit af selskabets driftsresultat i pct. af selskabskapitalen i 

det regnskabsår, der danner grundlag for selskabets seneste skatteansættelse samt i de to foregående 

regnskabsår. Ved driftsresultat forstås selskabets skattepligtige indkomst. Indtjeningsevnen 

medtages ikke til mindre end nul. 

 

Udbytte: 

Ved udbytteprocent forstås det udbytte, som er vedtaget som deklareret udbytte for det regnskabsår, 

der danner grundlag for selskabets seneste skatteansættelse. 

 

Indre værdi: 

Ved indre værdi forstås selskabets egenkapital i pct. af selskabskapitalen. Egenkapitalen opgøres 

efter de skattemæssige regler med udgangspunkt i selskabets statsopgørelse ved udgangen af det 

regnskabsår, der danner grundlag for selskabets seneste skatteansættelse. Ved beregningen af den 

indre værdi foretages der fradrag for de på statustidspunktet endnu ikke forfaldne beløb, der medgår 

til betaling af udbytte for selskabets senest afsluttede regnskabsår. Der foretages desuden fradrag 

for selskabsskatter, som er eller kan forventes pålignet selskabet for tiden forud for 

opgørelsesdagen. Den indre værdi medtages ikke til mindre end nul.  

 

4.2.2 Værdiansættelse 

Som beskrevet i afsnit 4.2.1 har skattemyndighederne umiddelbart konkluderet, at 1982 cirkulæret 

ofte vil være utilstrækkeligt til fastsættelse af handelsværdien af unoterede aktier i en virksomhed, 

da cirkulæret i ringe grad tager højde for virksomhedens forventede indtjening i fremtiden. 

Eftersom casevirksomheden opfylder betingelserne, som er beskrevet i afsnit 4.2.1, om stabil 

indtjening og begrænsede, immaterielle aktiver ud over goodwill, vurderes cirkulæret alligevel at 

finde anvendelse.  

 

De unoterede aktier i casevirksomheden kan værdiansættes ved at gøre som følger: Det 

skattemæssige nettooverskud beregnes ved at beregne den skattepligtige indkomst de seneste tre 

indkomstår og trække en estimeret skat fra. Det skattemæssige nettooverskud divideres med 

selskabskapitalen for at finde en skattemæssig overskudsprocent. Indtjeningsevnen findes ved at 

beregne gennemsnittet af de skattemæssige overskudsprocenter de seneste tre indkomstår og 

kapitalisere den med faktoren givet i afsnit 4.2.1. Herefter beregnes den indre værdi ved at dividere 

den skattemæssige egenkapital med selskabskapitalen og kapitalisere den med faktoren givet i 



Side 22 af 98 

afsnit 4.2.1. Skattekursen beregnes ved at lægge indtjeningsevne og indre værdi sammen og 

dividere med to. Den modificerede regel finder ikke anvendelse, da den indre værdi er større end 

den beregnede skattekurs. 

 

De unoterede aktier i Opdigtet A/S kan med udgangspunkt i ovenstående principper opgøres til 

t.DKK 13.050 pr. 31.12.2012. Værdiansættelsen af aktierne fremgår af nedenstående beregning: 
    2012 2011 2010 

  
   

  
Skatteprocent 

 
25 pct. 25 pct. 25 pct. 

  
   

  
Selskabskapital 

 
500.000 500.000 500.000 

  
   

  
Skattepligtig indkomst 1.473.246 2.191.828 1.688.437 
Afrundet 

 
1.473.200 2.191.800 1.688.400 

Skat 
 

368.300 547.950 422.100 
Nettooverskud   1.104.946 1.643.878 1.266.337 
  

   
  

Overskudsprocent 
 

221,0 328,8 253,3 
  

   
  

Egenkapital (skattemæssige principper) 
 

14.192.715 
  

   
  

Kapitaliseringsfaktor 1 (indtjeningsevnen) 
  

11,00 
Kapitaliseringsfaktor 2 (modificerede regel) 

 
5,50 

  
   

  
Indtjeningsevne gennemsnit 3 år 

  
268 

Indre værdi 
   

2.839 
  

   
  

A) Indtjeningsevne kapitaliseret med 11 
  

2.948 
B) 80 pct. af indre værdi 

  
2.271 

C) Beregnet skattekurs (A+B) / 2 
  

2.610 
  

   
  

Er C større end den indre værdi og 
  

  
er indtjeningsevnen større end 10? 

  
NEJ 

  
   

  
D) Modificeret regel 

  
N/A 

Er D større end den indre værdi? 
  

N/A 
  

   
  

Beregnet Skattekurs 
  

2.610 
  

   
  

Aktiernes værdier      13.050.000 
Kilde: Egen tilvirkning 

     

4.3 Principperne efter 2000 cirkulæret 

4.3.1 Generelt 

Cirkulæret foreskriver, at værdien af unoterede aktier fastsættes til handelsværdien, og når 

handelsværdien af de unoterede aktier ikke kendes, hvilket oftest er tilfældet, så kan vurderingen 

foretages med udgangspunkt i 2000-09 cirkulæret. Hjælpereglen foreskriver, at værdien opgøres 

ved et substansprincip, hvor aktiernes værdi beregnes som summen af aktiverposter minus summen 

af gældsposter i virksomheden. Hertil skal tillægges værdien af goodwill opgjort efter principperne 

i 2000-10 cirkulæret. 
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Den konkrete opgørelse foretages med udgangspunkt i virksomhedens indre værdi ifølge seneste 

aflagte årsregnskab. Enkelte regnskabsposter skal efterfølgende korrigeres, hvorfor de er beskrevet 

særskilt neden for: 

 

Fast ejendom: 

Fast ejendom medtages til den seneste, kendte, offentlige ejendomsvurdering. Eventuelle 

ombygningsudgifter tillægges, såfremt disse udgifter ikke er indeholdt i ejendomsvurderingen. 

Udenlandske ejendomme medtages til den regnskabsmæssige værdi. For Opdigtet A/S gælder det, 

at selskabet ikke har nogle udenlandske ejendomme. Selskabet har en ejendom, hvortil der i 2005 er 

lavet en tilbygning. Den samlede ejendomsvurdering andrager pr. 01.10.2012 t.DKK 13.875. 

 

Associerede selskaber: 

Beholdningen af unoterede aktier og anparter i associerede og i tilknyttede virksomheder medtages 

til handelsværdien. Såfremt handelsværdien af den unoterede aktie eller anpart ikke kendes, hvilket 

oftest er tilfældet, så medtages regnskabsposten til værdien opgjort med udgangspunkt i 

hjælpereglen. For Opdigtet A/S gælder det, at selskabet ikke har nogle unoterede aktier eller 

anparter i associerede eller tilknyttede selskaber. 

 

Goodwill: 

Goodwill medtages til værdien opgjort efter principperne i 2000-10 cirkulæret16. For Opdigtet A/S 

gælder det, at den opgjorte goodwill pr. 31.12.2012 andrager t.DKK 3.696.  

 

Ved opgørelsen anvendes en levetid for goodwill på 7 år, hvilket er i overensstemmelse med 

Landsskatterettens vurdering17, en kapitalafkastsats på 1 pct.18 og en beregnet kapitaliseringsfaktor 

på 2,76. Ofte vil en levetid på 5 år for goodwill blive godkendt, og det sker i særlige tilfælde, at 

levetiden løftes til 7 år eller mere. Beregningen af kapitaliseringsfaktoren fremgår af bilag 1. I 

forrentning af aktiver er selskabets likvide beholdning pr. 31.12.2012 fratrukket aktivmassen, 

hvorfor de overdragne aktiver andrager t.DKK 18.107. De overdragne aktiver fremgår af bilag 2. 

Værdiansættelsen af goodwill fremgår af nedenstående beregning:  

                                                
16 https://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=82338&vId=0  
17 Se f.eks. dom afsagt i 2002, http://www.skat.dk/ToldSkat.aspx?oID=149082  
18 http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=2063001&vId=0  
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    2010 2011 2012 
Regnskabsmæssigt resultat før skat 1.884.000 2.299.500 1.515.000 
Finansielle indtægter 35.000 31.500 32.000 
Finansielle omkostninger -245.000 -237.000 -276.000 
Reguleret resultat 2.094.000 2.505.000 1.759.000 
  

   
  

Vægtning: 
   

  
2010 vægtet med 1 

  
2.094.000 

2011 vægtet med 2 
  

5.010.000 
2012 vægtet med 3 

  
5.277.000 

Vægtede resultat     12.381.000 
  

   
  

Vægtede gennemsnit 
  

2.063.500 
Minus (-) forrentning af aktiver (afkastsats plus 3 pct.) 

 
-724.280 

Rest til forrentning af goodwill     1.339.220 
  

   
  

Kapitalisering, forv. levetid 5 år til 9 pct. (kap. faktor 2,08) 2.785.578 
Kapitalisering, forv. levetid 7 år til 9 pct. (kap. faktor 2,76) 3.696.247 
Kapitalisering, forv. levetid 9 år til 9 pct. (kap. faktor 3,38) 4.526.564 
  

   
  

Goodwill afrundet (for levetid 7 år)   3.700.000 
Kilde: Egen tilvirkning 

    

Andre forhold: 

Egne aktier eller anparter medtages ikke i opgørelsen af den indre værdi. Ved beregning af kursen 

reduceres den nominelle selskabskapital med den andel, som egne aktier eller anparter udgør. For 

Opdigtet A/S gælder det, at selskabet ikke har nogen beholdning af egne aktier. 

 

Råvarer og hjælpematerialer: 

Råvarer og hjælpematerialer medtages til værdien i handel og vandel, hvilket oftest er den 

regnskabsmæssige værdi, da ÅRL foreskriver vurdering af ukurans og langsomt omsættelige varer 

og eventuel nedskrivning herfor. For Opdigtet A/S gælder det, at selskabets råvarer og 

hjælpematerialer pr. 31.12.2012 andrager t.DKK 2.965. 

 

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser: 

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser medtages til værdien i handel og vandel, hvilket oftest 

er den regnskabsmæssige værdi, da ÅRL foreskriver vurdering af tab og eventuel nedskrivning 

herfor. For Opdigtet A/S gælder det, at selskabets tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser pr. 

31.12.2012 andrager t.DKK 2.900. 

 

Gæld til realkreditinstitutter: 

Gæld til realkreditinstitutter medtages til skattemæssige værdi. For Opdigtet A/S gælder det, at den 

nominelle restgæld svarer til den skattemæssige restgæld. Der skal således ikke korrigeres herfor, 

og selskabets gæld til realkreditinstitutter andrager pr. 31.12.2012 t.DKK 3.700. 

  



Side 25 af 98 

Øvrige poster: 

Øvrige poster medtages til den regnskabsmæssige værdi. For Opdigtet A/S gælder det pr. 

31.12.2012, at selskabets andre tilgodehavender andrager t.DKK 560, likvide beholdninger 

andrager t.DKK 2.546, leverandører af varer og tjenesteydelser andrager t.DKK 550, selskabsskat 

andrager t.DKK 368, gæld til kreditinstitutter andrager t.DKK 600 og anden gæld t.DKK 150. 

 

Udskudt skat: 

Udskudt skat medtages og reguleres i henhold til ovenstående korrektioner. Negativ udskudt skat 

kan medtages, dog kun til en værdi under pari. 

 

4.3.2 Værdiansættelse 

Som beskrevet i afsnit 4.2.1 har skattemyndighederne umiddelbart konkluderet, at 2000 cirkulæret 

ofte vil være utilstrækkeligt til fastsættelse af handelsværdien af unoterede aktier i en virksomhed, 

da cirkulæret i ringe grad tager højde for virksomhedens forventede indtjening i fremtiden. 

Eftersom casevirksomheden opfylder de betingelser, som er beskrevet i afsnit 4.2.1 om stabil 

indtjening og begrænsede immaterielle aktiver ud over goodwill, vurderes cirkulæret alligevel at 

finde anvendelse.  

 

De unoterede aktier i casevirksomheden kan værdiansættes ved at tage udgangspunkt i selskabets 

regnskabsmæssige egenkapital, jf. seneste aflagte årsregnskab. Selskabets regnskabsmæssige 

egenkapital skal reguleres i henhold til korrektionerne anført i afsnit 4.3.1. Der er ikke foreslået 

udbytte, hvorfor der ikke skal korrigeres herfor. 

 

De unoterede aktier i Opdigtet A/S kan med udgangspunkt i ovenstående principper opgøres til 

t.DKK 18.830 pr. 31.12.2012. Værdiansættelsen af aktierne fremgår af nedenstående beregning: 
          
Egenkapital ultimo jf. seneste årsregnskab 

 
14.412.965 

  
   

  
Plus (+) seneste offentlige ejendomsvurdering 13.875.000   
Minus (-) bogført værdi af ejendom 

 
11.682.000 2.193.000 

Minus (-) udskudt skat heraf, 25 pct. 
 

-548.250 
Plus (+) beregnet goodwill jf. ovenstående 

 
3.696.247 

Minus (-) udskudt skat heraf, 25 pct. 
 

-924.062 
  

   
  

Værdi af selskabet     18.829.900 
Kilde: Egen tilvirkning 
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4.4 Sammenligning 

1982 cirkulæret finder anvendelse ved værdiansættelse af aktiver i dødsboer samt ved 

overdragelser, hvor der indgår et gaveelement. 2000 cirkulæret finder anvendelse ved 

værdiansættelse af aktier ved overdragelser mellem interesseforbundne parter, og hvor 1982 

cirkulæret ikke finder anvendelse. 

 

Ved værdiansættelse efter 1982 cirkulæret anvendes en skattekurs, som tager udgangspunkt i 

selskabets skattepligtige indkomst minus skat, den skattemæssige egenkapital samt 

kapitaliseringsfaktorer, som er oplyst af skattemyndighederne for et år af gangen pr. 01.01. Den 

beregnede skattekurs udtrykker aktiernes værdi med udgangspunkt i en gennemsnitlig, kapitaliseret 

indtjeningsevne og en kapitaliseret, skattemæssig egenkapital.  

 

Ved værdiansættelse efter 2000 cirkulæret anvendes en regnskabsmæssig egenkapital med enkelte 

korrektioner. Ejendomme medregnes f.eks. til den offentlige ejendomsvurdering, samt en beregnet 

goodwill. Goodwill beregnes efter 2000-10 cirkulæret.  

 

Værdiansættelse efter 1982 cirkulæret vil oftest medføre en lavere værdi af aktierne end ved 

værdiansættelse efter 2000 cirkulæret. Det skyldes flere faktorer, f.eks. at ejendomme ifølge 1982 

cirkulæret kan overdrages til den offentlige ejendomsvurdering med fradrag af 15 pct. Desuden 

tager værdiansættelsen efter 1982-cirkulæret udgangspunkt i statiske kapitaliseringsfaktorer oplyst 

af skattemyndighederne.  

 

Fælles for begge cirkulære er, at de tager udgangspunkt i historiske data hvilket også er et af 

skattemyndighedernes kritikpunkter som beskrevet i afsnit 4.1. Ved sammenligning af aktiernes 

værdi opgjort efter de to cirkulære, er der en forskel på t.DKK 5.780 og procentuelt på ca. 44 pct. 

 

5. MODELLER FOR GENERATIONSSKIFTE 

Der er mange modeller for, hvordan ejerskab af en virksomhed overdrages fra Senior til Junior. 

Hver model har en række fordele og ulemper, som familien i samarbejde med rådgiveren skal 

overveje nøje før generationsskiftet endeligt gennemføres. Fælles for de fleste modeller er, at 

overdragelsen normalt kræver en tidshorisont på 3 år, samt at der vil ske en form for beskatning 

enten nu eller som en udskudt skat. Nedenfor vil jeg beskrive de modeller, der oftest anvendes i 

forbindelse med generationsskifte i en virksomhed, og som kan være relevante i forbindelse med 

generationsskiftet af casevirksomheden Opdigtet A/S.  
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5.1 Overdragelse af aktier med succession til et familiemedlem 

Når aktier overdrages er udgangspunktet, at der sker realisationsbeskatning, jf. SL par. 4. ABL par. 

34 giver dog mulighed for, at aktierne kan overdrages ved succession. Som beskrevet i afsnit 3.3.2 

er en af betingelserne herfor, at overdragelsen sker til en person i en nærmere afgrænset 

personkreds, som er givet i ABL par. 34, stk. 1, nr. 1 og i BAL par. 22, stk. 1, litra d. En anden af 

betingelserne er, at overdragelsen af aktierne udgør minimum 1 pct. af selskabskapitalen. Som 

beskrevet i afsnit 3.4 gælder det desuden, at selskabet vil være at betegne som en ”pengetank”, hvis 

handelsværdien af selskabets beholdning af udlejningsejendomme, kontanter, værdipapirer eller 

lignende enten på overdragelsestidspunktet, eller som et gennemsnit af de seneste tre års 

regnskabstal, udgør mindst 50 pct. af selskabets samlede aktiver. Hvis det er tilfældet, vil der ikke 

kunne succederes, jf. ABL par. 34, stk. 1, nr. 3, jf. ABL par. 34, stk. 6.  

 

Når ejerskab overdrages med succession, beskattes overdrageren ikke af fortjenesten ved 

overdragelsen. I stedet indtræder erhververen i overdragerens skattemæssige stilling, og de 

skattemæssige virkninger udskydes til det tidspunkt, hvor erhververen realiserer aktiverne. I 

princippet overtager erhververen en udskudt skat, svarende til den skattebesparelse overdrageren 

opnår ved successionen. Se nedenstående illustration af overdragelsen: 

 
     Kilde: Egen tilvirkning 

 

For yderligere beskrivelse af succession henvises til afsnit 3.3.  

 

5.1.1 Delkonklusion 

Som beskrevet i afsnit 3.3.2.1 er Junior omfattet af ABL par. 34, og det vil derfor være muligt at 

anvende reglerne om succession. Da overdragelsen finder sted med succession, betyder det, at 

Junior overtager den oprindelige anskaffelsessum på aktierne. Det skal i den forbindelse bemærkes, 

at det opgjorte ejertidsnedslag ikke øges efter overdragelsen men fastholdes. Senior har desuden 

mulighed for at give Junior en afgiftsfri gave samt betale gaveafgiften på 15 pct. af den gave, der 

overstiger bundfradraget uden, at det anses for en yderligere gave. 

 
     Senior           

 
          Opdigtet A/S 
 

 
          Opdigtet A/S 
 

 
     Junior            

Før succession 
 
                        Efter succession 
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Når Senior overdrager til Junior, er der tale om en familieoverdragelse mellem interesseforbundne 

parter og inden for gaveafgiftskredsen, jf. ovenstående. Principperne i 1982 cirkulæret finder derfor 

anvendelse ved værdiansættelse af aktierne, og overdragelsen skal således ske til skattekursen. 

Værdiansættelsen af aktierne fremgår af afsnit 4.2.2. 

 

Nedenstående beregning tager udgangspunkt i, at Junior skal have en gave svarende til den 

udskudte skat, som han overtager ved overdragelsen. Gaven skal reduceres med passivposten19. 

Beregningen ser ud som følger: 
      

 
      

Aktiernes værdi, beregnet 13.050.000  
 

Beregnet handelsværdi 13.050.000  
Aktiernes anskaffelsessum 500.000  

 
Gave 

 
4.944.965  

Aktieindkomst ved salg 12.550.000  
 

Gave i form af betalt gaveafgift 318.790  
  

 
  

 
Provenu ved succession 7.786.245  

Skat, 27 pct. af avance op til DKK 48.300 13.041  
 

Kilde: Egen tilvirkning 
  Skat, 42 pct. af avance over DKK 48.300 5.250.714  

    Samlet skattebetaling (udskudt) 5.263.755  
      

 
  

      
 

  
    Handelsværdi jf. ovenstående 13.050.000  
    Beregnet passivpost -2.761.000  
    Nedslag som følge af gave -4.944.965  
    Nettobetaling   8.105.035  
      

 
  

    Gave 
 

4.944.965  
    Gaveafgift 

 
327.595  

    Gave uden afgift 
 

-8.805  
    Gave i alt   5.263.755  
    Kilde: Egen tilvirkning 

       

Som beskrevet i afsnit 2.2 skal Senior minimum have t.DKK 5.000 før skat for aktierne for at 

opretholde den nuværende levestandard. Nettobetalingen bliver ved ovenstående beregning t.DKK 

8.105, og det vil være den pris, som Junior skal betale Senior for at overtage aktierne. Der er 

således ”plads” til, at Senior kan give Junior en større gave og på den måde tilgodese Junior i videre 

omfang uden, at den nuværende levestandard forringes. Nedenstående beregning tager 

udgangspunkt i en nettobetaling på t.DKK 5.000, som lige akkurat sikrer Senior et provenu på 

t.DKK 5.000 før skat. Beregningen ser ud som følger:  

                                                
19 Beskrives i afsnit 3.3.4. 
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Aktiernes værdi, beregnet 13.050.000  

 
Beregnet handelsværdi 13.050.000  

Aktiernes anskaffelsessum 500.000  
 

Gave 
 

8.050.000  
Aktieindkomst ved salg 12.550.000  

 
Gave i form af betalt gaveafgift 784.545  

  
 

  
 

Provenu ved succession 4.215.455  
Skat, 27 pct. af avance op til DKK 48.300 13.041  

 
Kilde: Egen tilvirkning 

  Skat, 42 pct. af avance over DKK 48.300 5.250.714  
    Samlet skattebetaling (udskudt) 5.263.755  
      

 
  

      
 

  
    Handelsværdi jf. ovenstående 13.050.000  
    Beregnet passivpost -2.761.000  
    Nedslag som følge af gave -8.050.000  
    Nettobetaling   5.000.000  
      

 
  

    Gave 
 

8.050.000  
    Gaveafgift 

 
793.350  

    Gave uden afgift 
 

-8.805  
    Gave i alt   8.834.545  
    Kilde: Egen tilvirkning 

       

Det vil ikke betyde nogen økonomisk forskel for Senior, hvorvidt overdragelsen finder sted som 

skattepligtigt salg eller ved skattemæssig succession, da udgangspunktet er, at han skal have et 

provenu på t.DKK 5.000 før skat. Junior får ved succession en reduktion i nettobetalingen svarende 

til ca. halvdelen af den skat, som Senior skulle have betalt ved realisation ved salg til en uafhængig 

tredjepart. Fordelen ved en overdragelse ved succession er, at likviditeten forbliver inden for 

familien. Vælger Senior løsningen, hvor virksomheden overdrages ved skattepligtigt salg, vil der 

ske realisationsbeskatning med en skattebetaling på t.DKK 7.691 som følge heraf, hvorimod der 

ved succession udelukkende skal betales en gaveafgift på t.DKK 319 eller t.DKK 785. Seniors 

provenu, når virksomheden realiseres er på t.DKK 11.139, hvorimod provenuet ved succession er 

på t.DKK 7.786 eller t.DKK 4.215. Senior får således et mindre nettoprovenu ved succession, end 

hvis virksomheden realiseres. Løsningen afhænger af, hvorvidt Senior er villig til at modtage et 

mindre provenu, og i hvilket omfang Junior skal tilgodeses.  

 

Hvis det ved overdragelse ved skattepligtigt salg forudsættes, at nettobetaling over t.DKK 5.000 

gives i gave til Junior, vil der være et bedre sammenligneligt grundlag. Se nedenstående 

sammenligning af løsningerne ud fra denne forudsætning: 
  Realisation Mindre gave Større gave 

  
  

  
KORT SIGT 

  
  

Nettobetaling 5.000.000 8.105.035 5.000.000 
Gave 6.138.587 5.263.755 8.834.545 
Skat og gaveafgift 7.691.313 318.790 784.545 
Provenu 4.692.904 7.786.245 4.215.455 
  

  
  

LANG SIGT 
  

  
Realisationsskat 0 5.263.755 5.263.755 
Kilde: Egen tilvirkning 
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Ud fra forudsætningen om, at nettobetaling over t.DKK 5.000 gives i gave til Junior, fremgår det 

tydeligt, at det ikke kan betales sig for Senior, at overdrage virksomheden ved skattepligtigt salg, da 

provenuet vil være på samme niveau som ved overdragelse med succession, men hvor 

finansieringsbyrden til gengæld er betydeligt lavere. Der gælder desuden, at likviditeten forbliver 

inden for familien ved succession. Ud fra ovenstående beregninger fremgår det således, at Senior 

kan give Junior en gave på i alt t.DKK 8.835 samt gaveafgift på t.DKK 785 uden, at den nuværende 

levestandard ændres.  

 

5.2 Tilførsel af aktiver 

Ved tilførsel af aktiver indskyder et selskab dets virksomhed, med de hertil knyttede aktiver og 

passiver, i et andet selskab mod vederlag i form af aktier i det overtagende selskab. Der etableres 

dermed en holdingstruktur. Indskuddet sker som apportindskud efter reglerne i SL par. 35 ved 

nystiftelse af et selskab eller ind i et allerede eksisterende selskab efter reglerne i SL par. 160. Ved 

apportindskud efter reglerne, i SL par. 160 i et allerede eksisterende selskab, skal 

stiftelsesdokumentet vedhæftes en vurderingsberetning, jf. SEL par. 36, stk. 1. 

Vurderingsberetningen skal, jf. SEL par. 37, udarbejdes af en eller flere uvildige sagkyndige 

vurderingsmænd, og der vil derfor være omkostninger forbundet med at etablere holdingstrukturen. 

Se nedenstående illustration: 

 
     Kilde: Egen tilvirkning 

 

Tilførsel af aktiver er i mange henseender sammenligneligt med aktieombytning i og med, at der 

indskydes et selskab mellem hovedaktionæren og driftsselskabet, og dermed etableres der en 

holdingstruktur. Tilførsel af aktiver adskiller sig dog fra aktieombytning på den måde, at 

aktieombytning er et værktøj til at flytte ejerskab af et driftsselskab fra person til holdingselskab, 

mens tilførsel af aktiver kan ske vedrørende enkelte aktiver, og kan således påvirke driften i 

driftsselskabet. Det er heller ikke muligt at foretage kontantvederlæggelse af det indskydende 

 
     Senior           

 
          Opdigtet ApS 
          (holding) 

 
          Opdigtet A/S 
          (drift) 
 

 
          Opdigtet A/S 
 

 
     Senior           

 
Før tilførsel 

 
                        Efter tilførsel 
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selskab i forbindelse med tilførsel af aktivet. Vederlaget kan alene være i form af aktier i det 

modtagende selskab. 

 

Tilførsel af aktiver medfører som udgangspunkt beskatning efter de almindelige regler, men kan 

også ske skattefrit. Skattepligtig tilførsel af aktiver beskrives i afsnit 5.3.1. og skattefri tilførsel af 

aktiver beskrives i afsnit 5.3.2. Skattefri tilførsel af aktiver kan ske med og uden tilladelse fra 

skattemyndighederne. Med tilladelse beskrives i afsnit 5.3.2.1. og uden tilladelse beskrives i afsnit 

5.3.2.2. 

 

5.2.1 Skattepligtig tilførsel af aktiver 

Ved skattepligtig tilførsel af aktiver er der intet krav om, at tilførslen består af en selvstændig 

virksomhed, som efter udskillelsen skal kunne fungere selvstændigt og på markedsvilkår. Ved 

skattepligtig tilførsel af aktiver indskyder et selskab dets virksomhed, med de hertil knyttede aktiver 

og passiver, i et andet selskab mod vederlag i form af aktier i det modtagende selskab og vil blive 

realisationsbeskattet på almindelig vis. 

 

Som udgangspunkt vil anskaffelsestidspunktet svare til tilførselstidspunktet og anskaffelsessummen 

svare til handelsværdien på de tilførte aktiver. 

 

For beskrivelse af realisationsbeskatning henvises til afsnit 3.1.2.3. 

 

5.2.2 Skattefri tilførsel af aktiver 

Ved skattefri tilførsel er der krav om, at tilførslen består af en selvstændig virksomhed, som efter 

udskillelsen skal kunne fungere selvstændigt og på markedsvilkår. Ved skattefri tilførsel af aktiver 

indskyder et selskab dets virksomhed, med de hertil knyttede aktiver og passiver, i et andet selskab 

mod vederlag i form af aktier i det modtagende selskab uden, at det indskydende selskab beskattes 

af avancer på afståede aktiver og passiver. 

 

5.2.2.1 Med tilladelse (det subjektive regelsæt) 

Det retslige grundlag for skattefri tilførsel af aktiver med tilladelse følger af reglerne i FUSL par. 15 

c og par. 15 d. Betingelserne for at foretage en skattefri tilførsel af aktiver med tilladelse er som 

følger:  
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! Selskabskapitalen skal være fuldt ud indbetalt i forbindelse med selskabets stiftelse 

! Selskabet skal have en fast kapital 

! Selskabet skal have en struktur svarende til et aktieselskabs 

! Selskabet er ikke en transparent enhed20 

! Såvel det indskydende som det modtagende selskab er omfattet af begrebet ”selskab i en 

medlemsstat”. 

 

Ved skattefri tilførsel med tilladelse skal man søge tilladelse hos skattemyndighederne. 

Skattemyndighederne vægter, at tilførslen er forretningsmæssigt velbegrundet21, før end der tillades 

skattefrihed. Såfremt formålet med tilførslen er at undgå avancebeskatning, og således at udskyde 

beskatningen, vil der efter praksis ikke tillades skattefrihed. Forretningsmæssige begrundelser kan 

f.eks. være generationsskifte, omstrukturering, driftsmæssige årsager eller opstart af nye 

aktiviteter22. Såfremt skattemyndighederne giver tilladelse til en skattefri aktieombytning, vil 

tilladelsen ofte være ledsaget af en række betingelser for, at skattefriheden kan opretholdes. Den 

vigtigste betingelse er, at skattemyndighederne skal underrettes ved væsentlige ændringer af de 

forhold, der lå til grund for den oprindelige ansøgning. Væsentlige ændringer kan f.eks. være som 

følger23: 

! Efterfølgende afståelse af aktier i datterselskabet 

! Efterfølgende ændring i datterselskabets kapitalforhold 

! Indgåelse eller ophævelse af aktionæroverenskomster af betydning for stemmefordelingen i 

datterselskabet 

! Salg af aktivitet i datterselskabet. 

 

Det overtagende selskab anses for at have overtaget aktierne i det oprindelige selskab til 

anskaffelsessummen svarende til handelsværdien på tidspunktet for tilførslen. 

 

5.2.2.2 Uden tilladelse (det objektive regelsæt) 

Som udgangspunkt vil de betingelser, der stilles ved en skattefri tilførsel med tilladelse også gælde 

ved en skattefri tilførsel uden tilladelse. Den væsentligste forskel mellem tilførsel med tilladelse og 

uden tilladelse er, at der ved tilførsel uden tilladelse ikke stilles krav om, at tilførslen er 

forretningsmæssigt velbegrundet. Det er desuden en betingelse, at det indskydende selskab ikke må 

                                                
20 Interessentskaber, kommanditselskaber mv., SKM 2006.458 LSR. 
21 Forretningsmæssige begrundelser kan fx være generationsskifte, omstrukturering, driftsmæssige årsager mv. 
22 Ligningsvejledningen 2010-1, S.G.18.5.2. 
23 Ligningsvejledningen 2010-1, S.G.18.7.2. 
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afstå aktier i det modtagende selskab i en periode på 3 år efter tidspunktet for tilførsel, jf. FUSL par. 

15 c, stk. 1, 5. pkt.24. Praksis er, at skattefri tilførsel sker uden skattemyndighedernes forudgående 

tilladelse, men hvor det undersøges, om betingelserne for at bruge det objektive regelsæt er opfyldt 

ved bindende svar fra skattemyndighederne. 

 

5.2.3 Delkonklusion 

I det følgende eksempel antages det, at Senior tilfører alle driftsaktiver og tilhørende 

gældsforpligtelser i Opdigtet A/S til et nyt selskab. I praksis vil tilførslen ske til et ikke-eksisterende 

selskab efter reglerne i SL par. 35. Selskabet bliver således stiftet ved apportindskud af aktiverne, 

og der etableres dermed en holdingstruktur. Det forudsættes desuden, at Junior har erhvervet eller 

stiftet et holdingselskab. Senior kan herefter sælge aktierne i Opdigtet A/S (drift) til Juniors 

holdingselskab og stå tilbage med aktierne i Opdigtet A/S (holding), hvor han løbende kan få 

udbetalt udbytte, der beskattes efter de gældende regler25. Det antages desuden, at tilførslen sker 

skattefrit, efter det objektive regelsæt, hvorfor Senior skal overholde holdingkravet, førend han kan 

sælge aktierne til Junior skattefrit.  

 

For Junior gælder det, at hans holdingselskab skal betale aktiernes værdi t.DKK 18.830, mens han 

selv skal betale for stiftelsen af selskabet t.DKK 80. Der vil således være en betydelig 

finansieringsbyrde for Juniors holdingselskab. Som beskrevet i afsnit 2.3 har Junior ingen privat 

formue, han kan indskyde i holdingselskabet til finansiering af erhvervelsen af aktierne i Opdigtet 

A/S (drift). Den eneste mulighed er derfor, at driftsselskabet udlodder udbytte til holdingselskabet. 

Udbytte kan udloddes skattefrit i og med, at holdingselskabet ejer mere end 10 pct. af 

driftsselskabet.  

 

Modellen vil ikke være hensigtsmæssig i forhold til den fortsatte drift af Opdigtet A/S (drift), da 

udlodning af så stort udbytte vil påvirke selskabets likviditet i en sådan grad, at selskabet kan 

risikere at gå konkurs efterfølgende. Det skal dog bemærkes, at når Juniors holdingselskab 

erhverver aktierne i driftsselskabet, vil der opstå sambeskatning mellem de to selskaber. Det 

medfører, at renteudgifter i Juniors holdingselskab indirekte kan fradrages i den skattepligtige 

indkomst for Opdigtet A/S (drift). Se nedenstående illustration:  

                                                
24 Betingelsen omtales ofte som ”holdingkravet”. 
25 Beskrives i afsnit 3.2. 
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     Kilde: Egen tilvirkning 

 

En anden model er, at Senior ”slanker” Opdigtet A/S (drift) ved, at udlodde de frie reserver på 

t.DKK 18.330 i udbytte til Opdigtet A/S (holding). Udbyttet kan udloddes skattefrit, da ejerandelen 

udgør mere end 10 pct. Derved kan Junior overtage aktierne i Opdigtet A/S (holding) til 

anskaffelsessummen på t.DKK 500. Hvis der tages udgangspunkt i, at udbyttet ikke udbetales, men 

fremgår af selskabets balance som en gældsforpligtelse, vil selskabet have en gældsforpligtelse på 

t.DKK 18.830, der skal forrentes på markedsvilkår. Som ved ovenstående model, vil denne model 

ikke være hensigtsmæssig i forhold til den fortsatte drift af Opdigtet A/S (drift), da udlodning af så 

stort udbytte vil påvirke selskabets likviditet i en sådan grad, at selskabet kan risikere at gå konkurs 

efterfølgende.  

 

Senior vil med denne løsning have en del kapital i Opdigtet A/S (holding), som kan udloddes efter 

behov. Udbyttet beskattes efter de gældende regler26. 

 

Der er ikke tale om en familieoverdragelse eller inden for gaveafgiftskredsen. Principperne i 2000 

cirkulæret finder derfor anvendelse ved værdiansættelse af aktierne. Værdiansættelsen af aktierne 

fremgår af afsnit 4.3.2. Værdien skal benyttes som anskaffelsessum ved beregning af avance ved 

salg af selskabet.   

                                                
26 Beskrives i afsnit 3.2.1. 

 
    Senior           

 
Opdigtet A/S (drift) 
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    Junior 

 

 
    Senior           
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Efter tilførsel 
og efter salg 
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5.3 Spaltning 

Ved spaltning sker der en opdeling af et selskabs aktiver således, at en del eller samtlige aktiver 

overgår til et eller flere overtagende selskaber. Hovedaktionæren i det oprindelige selskab modtager 

aktier i de overtagende selskaber som vederlag herfor eller eventuelt et kontantvederlag. 

Hovedaktionæren kan selv vælge, i hvilket omfang vederlaget skal være i form af aktier eller 

kontanter, samt hvordan en eventuel fordeling skal være, jf. FUSL par. 15 a, stk. 2. De overtagende 

selskaber kan være eksisterende eller nyetablerede selskaber. Se nedenstående illustration: 

 
     Kilde: Egen tilvirkning 

 

Det retslige grundlag for spaltning følger af reglerne i FUSL par. 15 a og par. 15 b. Spaltning 

medfører som udgangspunkt beskatning efter de almindelige regler, men kan også ske skattefrit. 

Skattepligtig spaltning beskrives i afsnit 5.3.1., og skattefri spaltning beskrives i afsnit 5.3.2. 

Spaltning kan ske som grenspaltning og som ophørsspaltning. Grenspaltning beskrives i afsnit 

5.3.1.1., og ophørsspaltning beskrives i afsnit 5.3.1.2. Skattefri spaltning kan ske med og uden 

tilladelse fra skattemyndighederne. Med tilladelse beskrives i afsnit 5.3.2.1., og uden tilladelse 

beskrives i afsnit 5.3.2.2. 

 

5.3.1 Skattepligtig spaltning 

Ved skattepligtig spaltning vil der være tale om en afståelse af aktiver, og der vil således ske 

realisationsbeskatning. I praksis anvendes skattepligtig spaltning ikke. 

 

For beskrivelse af realisationsbeskatning henvises til afsnit 3.1.2.3.  

 
 
     Senior           

 
     Opdigtet A/S 
 

 
    Opdigtet A/S 
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Før spaltning 

 
          Efter spaltning 
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5.3.1.1 Grenspaltning (uegentlig spaltning) 

Ved grenspaltning fortsætter det oprindelige selskab og samtlige, eller en del, af selskabets aktiver 

overdrages efterfølgende til et eller flere selskaber. De overtagende selskaber kan være eksisterende 

eller nyetablerede selskaber. Det er et krav, at den spaltede gren af selskabet skal kunne fungere 

som en selvstændig erhvervsvirksomhed, som efter spaltningen skal kunne fungere selvstændigt og 

på markedsvilkår. Det spaltede selskab bliver realisationsbeskattet, og kapitalejerne bliver 

udbyttebeskattet. 

 

For de overtagende selskaber optages aktiverne og passiverne i det spaltede selskab til 

handelsværdien og på spaltningstidspunktet. 

 

Ved grenspaltning bevarer det indskydende selskab muligheden for at fremføre sine egne, tidligere 

underskud til fradrag i indkomsten. Grenspaltning medfører således ikke underskudsbegrænsning.  

 

Grenspaltning finder også anvendelse ved skattefri spaltning. 

 

5.3.1.2 Ophørsspaltning (egentlig spaltning) 

Ved ophørsspaltning likvideres det indskydende selskab, og samtlige af selskabets aktiver 

overdrages efterfølgende til et eller flere selskaber. De overtagende selskaber kan være eksisterende 

eller nyetablerede selskaber. Det spaltede selskab samt kapitalejerne bliver likvidationsbeskattet, jf. 

LL par. 16 A. 

 

For de modtagende selskaber optages aktiverne og passiverne i det spaltede selskab til 

handelsværdien og på spaltningstidspunktet. 

 

Ved ophørsspaltning vil underskud fra tidligere år, i hverken det spaltede selskab eller det 

overtagende selskab, kunne udnyttes i det overtagende selskab efter spaltning. Ophørsspaltning 

medfører således underskudsbegrænsning. En undtagelse hertil er, at underskud i det spaltede 

selskab eller det overtagende selskab kan videreføres, forudsat at det er opstået under 

sambeskatningen i en koncern. 

 

Ophørsspaltning finder også anvendelse ved skattefri spaltning. 
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5.3.2 Skattefri spaltning 

Som beskrevet i afsnit 5.3.1.1 og 5.3.1.2 finder grenspaltning og ophørsspaltning også anvendelse 

ved skattefri spaltning. Princippet ved en skattefri spaltning er, at der sker succession for selskab og 

kapitalejer ved, at det overtagende selskab indtræder i det spaltede selskabs civilretlige og 

skatteretlige stilling ved spaltningstidspunktet27. For kapitalejeren sker der også succession i den del 

af vederlaget, der ydes i form af aktier i det overtagende selskab. Vederlagsaktierne anses for 

anskaffet for samme købesum og på samme købstidspunkt som aktierne i det spaltede selskab. 

 

I praksis er det alene skattefri spaltning, der anvendes. 

 

5.3.2.1 Med tilladelse (det subjektive regelsæt) 

Det retlige grundlag for skattefri spaltning med tilladelse følger af reglerne i FUSL par. 15 a og b.  

 

Der stilles forskellige krav til spaltningen, alt efter om spaltningen sker som grenspaltning eller som 

ophørsspaltning. Et grundlæggende krav, uanset om spaltning sker som grenspaltning eller 

ophørsspaltning, er, at der sker en overførsel af aktiver og passiver fra det spaltede selskab til det 

overtagende selskab mod, at hovedaktionæren i det spaltede selskab modtager et vederlag. Det 

følger heraf, at skattemyndighederne udelukkende giver tilladelse til skattefri spaltning, såfremt 

hovedaktionæren i det spaltede selskab modtager vederlag i forbindelse med spaltningen. 

 

Skattemyndighederne vægter, at ombytningen er forretningsmæssigt velbegrundet, førend der 

tillades skattefrihed. Såfremt formålet med ombytningen er at undgå avancebeskatning, og således 

at udskyde beskatningen, vil der efter praksis ikke tillades skattefrihed. I situationer, hvor 

skattemyndighederne har grund til at antage, at ansøgningen ikke er forretningsmæssigt 

velbegrundet, har de mulighed for at stille en række vilkår for tilladelsen. Forretningsmæssige 

begrundelser kan f.eks. være som følger: 

! Generationsskifte 

! Uenighed mellem aktionærerne. 

 

Der er intet krav om, at alle hovedaktionærer vederlægges på samme måde, men der må i 

forbindelse med spaltningen ikke ske formueforskydning hovedaktionærerne i mellem, ligesom der 

ved gennemførslen af spaltningen ikke kan opstå nye aktiver og passiver, hvilket i praksis betyder, 

at der ikke kan etableres en mellemregning mellem de involverede parter.   
                                                
27 Som beskrevet i afsnit 1.4 forudsættes det, at indskydende selskab og modtagende selskab er fuldt skattepligtige til Danmark. 
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5.3.2.2 Uden tilladelse (det objektive regelsæt) 

Som udgangspunkt vil de betingelser, der stilles ved en skattefri spaltning med tilladelse også gælde 

ved en skattefri spaltning uden tilladelse. Den væsentligste forskel mellem skattefri spaltning med 

tilladelse og uden tilladelse er, at der ved skattefri spaltning uden tilladelse ikke stilles krav om, at 

tilførsel er forretningsmæssigt velbegrundet. Der gælder desuden følgende betingelser:  

! Forholdet mellem aktiver og gæld skal være uændret. 

 

Betingelsen har til formål at forhindre, at det spaltede selskab ved en skattefri spaltning bliver tømt 

for egentlige værdier ved, at selskabet, som følge af spaltningen, bliver efterladt med en gæld, der 

overstiger det hidtidige forhold mellem aktiver og passiver således, at en skattepligtige avance ved 

salg af aktierne bliver reduceret. Betingelsen har den betydning, at det nærmest er umuligt at 

gennemføre en grenspaltning uden tilladelse. 

 

Det er desuden en betingelse, at selskab og personer, der efter spaltningen ejer min. 10 pct. ikke må 

afstå aktier i det overtagende selskab i en periode på 3 år efter tidspunktet for spaltning, jf. FUSL 

par. 15 a, stk. 1, 5. pkt.28. En undtagelse til holdingkravet er, at omstruktureringer godt kan 

gennemføres uden, at skattefriheden berøres, så længe der ikke sker vederlæggelse i andet end 

aktier. Praksis er, at skattefri spaltning sker uden skattemyndighedernes forudgående tilladelse, men 

hvor det undersøges om betingelserne for at bruge det objektive regelsæt er opfyldt ved bindende 

svar fra skattemyndighederne. 

 

I den situation, hvor det spaltede selskab har mere end én kapitalejer, og en af disse bliver 

majoritetsaktionær i det overtagende selskab, er der desuden krav på 3 års ejertid.  

 

5.3.3 Delkonklusion 

I det følgende eksempel antages det, at Senior har etableret en holdingstruktur som beskrevet i 

afsnit 5.7 om aktieombytning eller i afsnit 5.2 om tilførsel af aktiver. Det antages desuden, at Junior 

har erhvervet 50 pct. af Opdigtet ApS (holding). Senior og Junior kan herefter foretage en 

ophørsspaltning af Opdigtet ApS (holding) som beskrevet i afsnit 5.3.1.2. Det kan de gøre uden, at 

skattefriheden berøres. Der vil ikke gælde nye holdingkrav for så vidt angår de nye 

holdingselskabers aktier i Opdigtet A/S (drift). Se nedenstående illustration:  

                                                
28 Betingelsen omtales ofte som ”holdingkravet”. 
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     Kilde: Egen tilvirkning 

 
Når holdingstrukturen er etableret vil Senior og Junior have skabt en struktur, der vil være 

hensigtsmæssig i generationsskifteøjemed, og de vil efterfølgende have mulighed for at 

ophørsspalte Opdigtet ApS (holding) til to separate holdingselskaber. For at spaltningen kan 

gennemføres skattefrit og uden tilladelse fra skattemyndighederne gælder det, at Senior og Junior 

skal eje aktierne i 3 år regnet fra spaltningstidspunktet. Holdingkravet finder dog ikke anvendelse, 

hvis der er adgang til skattemæssig succession, og Senior har ejet aktierne i 3 år29. Spaltningen skal 

ske som led i et generationsskifte nu og her, og det antages derfor, at Senior og Junior ikke kan 

vente til holdingkravet er overholdt. En skattefri spaltning kan derfor umiddelbart ikke gennemføres 

uden tilladelse fra skattemyndighederne, men i praksis sker der det, at man gennemfører en 

aktieombytning og en spaltning i samme handling, så strukturen straks kommer på plads.  
 
Ved at etablere ovenstående struktur vil Opdigtet A/S kunne udlodde udbytte skattefrit til Junior 

Holding ApS og Senior Holding ApS, da de hver især ejer mere end 10 pct. Det vil med tiden give 

Junior en del kapital i Junior Holding ApS, så han løbende kan erhverve aktier i Opdigtet A/S fra 

Senior Holding ApS og med tiden opnå fuldt ejerskab. Senior Holding ApS vil ikke blive beskattet 

ved den løbende afhændelse af aktierne i Opdigtet A/S, da selskabet ejer mere end 10 pct., og der 

således er tale om datterselskabsaktier. Senior vil med denne løsning have en del kapital i Senior 

Holding ApS, som kan udloddes efter behov. 
 
For Senior og Junior vil ophørsspaltningen udelukkende være anvendelig i den situation, hvor der 

tidligere er sket en aktieombytning af Opdigtet A/S, og Junior har erhvervet 50 pct. af aktierne. Der 

er dog en betydelig finansieringsbyrde forbundet med, at Junior erhverver 50 pct. af aktierne i 

Opdigtet A/S (drift). 

 
                                                
29 Se f.eks. SKM2007.821.SR, http://www.skat.dk/skat.aspx?oID=1719311  
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Der er ikke tale om en familieoverdragelse eller inden for gaveafgiftskredsen. Principperne i 2000 

cirkulæret finder derfor anvendelse ved værdiansættelse af aktierne. Værdiansættelsen af aktierne 

fremgår af afsnit 4.3.2. 

 

5.4 Tilbagesalg til det udstedende selskab 

Ved tilbagesalg til det udstedende selskab vil erhververen sælge aktierne i selskabet tilbage til det 

udstedende selskab, og erhververen vil således kunne erhverve den bestemmende aktiepost i 

selskabet væsentligt billigere end ellers ved, at selskabet egenfinansierer vederlaget til den 

udtrædende hovedaktionær med lavt beskattede midler. Finansieringsbyrden ved generationsskiftet 

vil således være væsentlig mindre ved, at den del af aktierne som selskabet overtager bliver betalt 

med midler, der er blevet beskattet med 25 pct.30, mens den del af aktierne som erhververen selv 

overtager bliver betalt med midler, der er blevet beskattet efter reglerne i PSL, hvor marginalskatten 

i 2012 er 56,05 pct.31 Det gælder desuden ved tilbagesalg til udstedende selskab, at der ikke kan 

overdrages ved succession, hvorfor transaktionen som udgangspunkt vil medføre beskatning. 

 

I praksis gennemføres et tilbagesalg til det udstedende selskab ved, at den udtrædende 

hovedaktionær sælger sin ejerandel i selskabet tilbage til det udstedende selskab. Selskabsretligt 

gennemføres tilbagesalget ved en kapitalnedsættelse i selskabet med en udbetaling til 

hovedaktionæren som følge heraf, jf. SL par. 188, stk. 1, nr. 2. Kapitalnedsættelsen skal vedtages på 

en generalforsamling, jf. SL par. 186, med samme stemmeflertal, som er gældende ved 

vedtægtsændringer. Udtrædende hovedaktionær er først endelig udtrådt, når kapitalnedsættelsen er 

registreret hos Erhvervsstyrelsen, jf. SL par. 192. Som udgangspunkt anses aktierne skatteretligt for 

afhændet på tidspunktet for den første generalforsamling32.  

 

I de situationer, hvor tilbagesalg til det udstedende selskab sker ved kapitalnedsættelsen, vil det ofte 

være nødvendigt, samtidig med kapitalnedsættelsen at gennemføre en kapitalforhøjelse i det 

omfang selskabskapitalen kommer under minimumsgrænsen for den nominelle kapital for t.DKK 

500 for aktieselskabet33. Kapitalforhøjelsen sker ved, at der udstedes fondsaktier, jf. SL par. 165. 

 

Ved personers tilbagesalg til det udstedende selskab vil transaktionen som udgangspunkt blive 

beskattet som udbytte, jf. LL par. 16 A og 16 B. Ved beskatning af transaktionen som udbytte, 

                                                
30 http://www.skm.dk/skatteomraadet/talogstatistik/tidsserieoversigter/7794.html?rel  
31 http://www.skm.dk/skatteomraadet/talogstatistik/tidsserieoversigter/7794.html?rel  
32 Se f.eks. TfS 1990, 263 DEP. 
33 ”Generationsskifte og omstrukturering”, Jurist- og Økonomforbundets forlag, afsnit 7.3.1., side 176. 
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medregnes udbyttet til fulde i den skattepligtige indkomst. Det vil derfor oftest være en fordel for 

personen at søge tilladelse om, at beskatning af transaktionen som aktieindkomst hos 

skattemyndighederne, da avancen efter reglerne i ABL er forskellen mellem anskaffelsessum og 

afståelsessum. Der vil kun kunne opnås dispensation efter reglerne LL par. 16 B, stk. 2, i det 

omfang tilbagesalget er begrundet i andre hensyn end at undgå beskatning som udbytte. Der vil som 

udgangspunkt ikke blive givet tilladelse, såfremt hovedaktionæren kun afhænder en af sin 

aktiebeholdning, eller såfremt hovedaktionæren bevarer en væsentlig indflydelse i selskabet efter at 

have afstået hele sin aktiebeholdning34. Efter reglerne i LL par. 16 A og efter reglerne i LL par. 16 

B vil der som udgangspunkt ske beskatning af tilbagesalg til det udstedende selskab som udbytte, 

medmindre der er tale om en af undtagelserne nævnt i LL 16 B, stk. 2. 
 
For yderligere gennemgang af reglerne for beskatning af udbytte henvises til afsnit 3.2 og for 

beskatning af aktieavancer henvises til afsnit 3.1. 
 
5.4.1 Delkonklusion 

Ved anvendelse af denne model kan Senior begynde med at overdrage f.eks. 50 pct. af sin 

aktiebeholdning i driftsselskabet til Junior. De resterende 50 pct. af Seniors aktiebeholdning kan så i 

forbindelse med Seniors pensionering sælges tilbage til selskabet ved, at der foretages en 

kapitalnedsættelse med en udbetaling til Senior som følge heraf. Kapitalnedsættelsen skal vedtages 

på en generalforsamling med samme stemmeflertal, som er gældende ved vedtægtsændringer, og 

nedsættelsen skal anmeldes rettidigt til Erhvervsstyrelsen. 
 
Som udgangspunkt bliver Senior beskattet af afståelsessummen som udbytte, der medregnes fuldt 

ud til den skattepligtige indkomst, og da Senior kun afstår en del af sin aktiebeholdning, vil der ikke 

kunne opnås dispensation efter reglerne i LL 16 par. 16 B, stk. 2.  
 
Scenariet er anderledes såfremt Senior trækker sig fra dag et og overdrager 100 pct. af sin 

aktiebeholdning i Opdigtet A/S til Junior. Overdragelsen sker stadigvæk ved, at der foretages en 

kapitalnedsættelse med en udbetaling til Senior som følge heraf. Kapitalnedsættelsen skal vedtages 

på en generalforsamling med samme stemmeflertal, som er gældende ved vedtægtsændringer, og 

nedsættelsen skal anmeldes rettidigt til Erhvervsstyrelsen. Da Senior afstår hele sin aktiebeholdning 

i Opdigtet A/S, og således ikke bevarer en væsentlig indflydelse i selskabet, vil der med god 

sandsynlighed kunne opnås dispensation efter reglerne i LL 16 par. 16 B, stk. 2, hvormed avance, 

efter reglerne i ABL, er forskellen mellem anskaffelsessum og afståelsessum.  

                                                
34 ”Generationsskifte og omstrukturering”, Jurist- og Økonomforbundets forlag, afsnit 7.3.2., side 179. 
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Det vil ikke være fordelagtigt for Senior at tilbagesælge sine aktier i Opdigtet A/S til selskabet ved 

inddragelse af et gaveelement. Dette da gavemodtager således er uden for gaveafgiftskredsen, 

hvorved der vil opstå dobbeltbeskatning ved, at Senior beskattes af den gave, han giver Opdigtet 

A/S, mens Opdigtet A/S beskattes af den gave, selskabet modtager af Senior.  

 

Der er ikke tale om en familieoverdragelse eller inden for gaveafgiftskredsen. Principperne i 2000 

cirkulæret finder derfor anvendelse ved værdiansættelse af aktierne. Værdiansættelsen af aktierne 

fremgår af afsnit 4.3.2. 

 

Fordelen ved anvendelse af denne model er, at Junior ikke har samme finansieringsbyrde som ved 

anvendelse af andre modeller, og han skulle overtage alle aktierne på en gang. Der kan desuden ske 

kapitalforhøjelse i Opdigtet A/S med selskabets frie reserver ved, at der udstedes fondsaktier. 

 

Denne model er en god måde for Senior løbende at trække sig fra virksomhedens daglige ledelse på. 

Som beskrevet i afsnit 2.2 er der i indeværende opgave tale om et generationsskifte, hvor Senior 

trækker sig fra dag et, hvorfor denne model ikke vil blive inddraget som en del af 

løsningsforslagene. 

 

5.5 Etablering af holdingselskab 

Ved etablering af en holdingstruktur skal der erhverves eller stiftes et holdingselskab, hvorefter 

aktierne i driftsselskabet kan erhverves. Modellen er således forbundet med 

etableringsomkostninger, da minimum for selskabskapital ved stiftelse af et anpartsselskab er 

t.DKK 80. 

 
     Kilde: Egen tilvirkning 
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Ved, at gælden til finansiering af erhvervelse af aktierne i driftsselskabet optages i holdingselskabet, 

opnås en større fradragsværdi af renterne. For personer er rentefradragets skatteværdi løbende 

blevet reguleret, og i forbindelse med skattereformen i 2009 blev det vedtaget, at skatteværdien 

skulle nedtrappes med et procentpoint hvert år. I 2012 er rentefradragets skatteværdi cirka 32 pct., 

Holdingselskabet kan derimod fradrage renterne fuldt ud i den skattepligtige indkomst. Ved denne 

model vil holdingselskabet blive tynget af finansieringsbyrden på gælden vedr. erhvervelse af 

aktierne, og der er kun to muligheder for at afhjælpe denne byrde. Man kan indskyde midler i 

holdingselskabet privat eller driftsselskabet kan udlodde udbytte til holdingselskabet. Udbytte kan 

udloddes skattefrit i og med, at holdingselskabet ejer mere end 10 pct. af driftsselskabet. 

 

5.5.1 Delkonklusion 

Ved etablering af en holdingstruktur kan Junior erhverve Seniors aktier i Opdigtet A/S. Det 

forudsættes, at Junior har erhvervet eller stiftet et holdingselskab. Senior sælger aktierne som 

privatperson og realisationsbeskattes således efter reglerne i ABL35. Seniors avance opgøres som 

forskellen mellem aktiernes værdi opgjort efter principperne i 2000 cirkulæret og 

anskaffelsessummen. Aktierne er værdiansat til t.DKK 18.830, anskaffelsessummen er t.DKK 500, 

og den skattepligtige avance bliver således t.DKK 18.330. 

 

Værdiansættelsen af aktierne fremgår af afsnit 4.3.2. 

 

For Junior gælder det, at hans holdingselskab skal betale aktiernes værdi t.DKK 18.830, mens han 

selv skal betale for stiftelsen af selskabet t.DKK 80. Som beskrevet i afsnit 2.3 har Junior ingen 

privat formue, som han kan indskyde i holdingselskabet til finansiering af erhvervelsen af aktierne i 

Opdigtet A/S. Den eneste mulighed er, at driftsselskabet udlodder udbytte til holdingselskabet. 

Udbytte kan udloddes skattefrit i og med, at holdingselskabet ejer mere end 10 pct. af 

driftsselskabet. Modellen vil således ikke være hensigtsmæssig i forhold til Opdigtet A/S’ fortsatte 

drift, da udlodning af så stort et udbytte vil påvirke selskabets likviditet i en sådan grad, at selskabet 

kan risikere at gå konkurs efterfølgende. Det skal dog bemærkes, at når Juniors holdingselskab 

erhverver aktierne i driftsselskabet, vil der opstå sambeskatning mellem de to selskaber. Det 

medfører, at renteudgifter i Juniors holdingselskab indirekte kan fradrages i driftsselskabets 

skattemæssige overskud. 

  

                                                
35 Realisationsbeskatning beskrives i afsnit 3.1.2.3. 
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5.6 Opdeling af aktieklasser 

Ved opdeling af aktieklasser indtræder erhververen i selskabet samtidig med, at selskabskapitalen 

opdeles i to aktieklasser. Den indtrædende kapitalejer erhverver B-aktier, mens den oprindelige 

kapitalejer får tildelt A-aktier. Det kan i selskabets vedtægter specificeres ved, at f.eks. B-aktierne 

er uden egentlig stemmeret, men at alle aktier som udgangspunkt har stemmerret, jf. SEL par. 46. 

Ved anvendelse af modellen forudsættes det, at både den indtrædende og den oprindelige 

kapitalejer har etableret et holdingselskab hver. Se nedenstående illustration: 

 
     Kilde: Egen tilvirkning 

 

I modellen får A-aktierne tilknyttet en forlods udbytteret. Det betyder i praksis, at den indtrædende 

kapitalejer med B-aktierne ikke er berettiget til udbytte, før den oprindelige kapitalejer med A-

aktierne har modtaget udloddet udbytte svarende til forlods udbytteretten. Aktieklasserne opløses, 

når udbytteretten er udloddet fuldt ud, eller når perioden for forlods udbytteretten er udløbet. Når 

aktieklasserne opløses, kan den indtrædende kapitalejer købe A-aktierne af den oprindelige 

kapitalejer. Der er mulighed for, at B-aktierne er berettiget til udbytte, inden udbytteretten er 

udloddet fuldt ud. Dette kræver, at der ved tegning af B-aktierne foretages en vedtægtsændring, der 

gør det muligt at udlodde udbytte til B-aktierne. Udlodning til B-aktierne inden udbytteretten er 

udloddet fuldt ud kræver dog, at der ikke sker formueforskydning mellem selskabets kapitalejere, 

hvilket i praksis betyder en passende forrentning af den ikke udloddede udbytteret36.  

 

Ved anvendelse af modellen skal selskabets vedtægter ændres således, at de eksisterende aktier 

konverteres til A-aktier. Der skal derudover gives mulighed for i vedtægterne, at selskabet kan 

udstede B-aktier. Det skal tydeligt fremgår af aktionæroverenskomsten, hvilke forhold, der ligger til 

grund for aftalen, samt hvor stort et forlods udbytte A-aktier er berettiget til. Når der foretages 

vedtægtsændringer i et selskab, sidestilles dette efter gældende praksis med afståelse af aktier, når 

                                                
36 Se f.eks. SKM2008.476.SR, http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oID=1758602 
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aktierne efter vedtægtsændringen vurderes at have en anden identitet. Dette er dog kun tilfældet, når 

vedtægtsændringen medfører en formueforskydning mellem selskabets aktionærer37. 

 

I praksis kan det være svært at fastsætte forlods udbytteretten, og der har været flere sager herom i 

Ligningsrådet 38 . Skattemyndighederne har som følge heraf fastsat følgende praksis for 

opgørelsesmetoden: 

        
Ejerandel x (selskabets værdi + tegningsbeløb) - tegningsbeløb 
Kilde: Egen tilvirkning 

   

Ligningsrådet har tidligere fastsat et rentetillæg på 6 pct. som et udtryk for markedsrenten39. 

Rentetillægget skal fastsættes i forhold til den periode, forlods udbytteretten forventes anvendt over 

og må derfor bero på en konkret vurdering efter omstændighederne i sagen. Ud fra et tidsmæssigt 

perspektiv udløber udbytteretten, og det er således selskabets evne til at udlodde udbytte, der er 

afgørende for udbytterettens løbetid. Formålet med anvendelse af modellen er, at 

overdragelsessummen betales af selskabet i form af ret til fremtidigt udbytte.  

 

5.6.1 Delkonklusion 

Ved anvendelse af denne model betales størstedelen af ”købssummen” af selskabet i form af 

fremtidigt udbytte. Det sker ved, at Senior får tildelt en forlods udbytteret og bliver godtgjort med et 

rentetillæg. Det kan være vanskeligt at fastsætte kursen på de nytegnede B-aktier, som Junior skal 

erhverve samt det beløb, som Senior skal tildeles i forlods udbytte. Ved beregningen forudsættes 

det, at Juniors tegningskurs er 100, og at Junior tegner B-aktier for 50 pct. af selskabskapitalen til 

kurs 100 svarende til en anskaffelsessum på t.DKK 500. Skattemæssigt anses de aktier som Junior 

har tegnet som anskaffet til den pris, som Junior har givet for dem, hvilket her vil sige til kurs 100. 

Selskabskapitalen i Opdigtet A/S vil herefter udgøre t.DKK 1.000. Senior har en risiko ved at 

modtage en udbytteret i stedet for kontantvederlag og skal derfor godtgøres med et rentetillæg. 

Rentetillægget fastsættes til en efter skat rente på 4 pct.40. Ved beregning af rentetillægget 

forudsættes en sund og stabil fremtidig drift og udbyttet betales således over de kommende 6 år. I 

praksis bør det testes om udlodningsperioden er hensigtsmæssig i forhold til selskabets fortsatte 

drift, og Senior kan f.eks. indhente bindende svar fra skattemyndighederne. Beregningen ser ud som 

følger:  

                                                
37 Se f.eks. SKM2003.66.LR, http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oID=162220  
38 Se f.eks. SKM2004.416.LR, http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oID=215348 hvor LR ikke godkendte forlods udbytteretten. 
39 Se SKM2004.416.LR, http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oID=215348  
40 Se f.eks. SKM2010.2 SR, http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=1863642 
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Selskabskapital 

 
500.000 

Beregnet værdi af aktierne 18.829.900 
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3.766 

Tegningskurs 
 

100 
Tegningsbeløb 

 
500.000 

Ejerandel 
 

50 pct. 
Forlods udbytteret 18.329.900 
Renter   2.569.176 
Kilde: Egen tilvirkning 

  

Senior modtager et forlods udbytte på t.DKK 18.330 samt et rentetillæg på t.DKK 2.569. Junior 

kan, når det fulde forlods udbytte er udloddet, købe A-aktierne af Senior og således komme til at eje 

Opdigtet A/S 100 pct. Fordelen ved anvendelse af denne model er, at finansieringsbyrden lempes, 

og Junior opnår ejerskab af Opdigtet A/S uden egentlig at have den fornødne kapital til at erhverve 

selskabet på normal vis. Junior får desuden allerede fra dag ét del i selskabets fremtidige indtjening 

og værditilvækst udover den opgjorte værdi, der skal udloddes som forlods udbytte. Ulempen ved 

anvendelse af denne model er, at Senior vil have en risiko ved, at vederlaget sker ved forlods 

udbytteret i stedet for som kontantvederlag. Betalingen til Senior sker således ved forventninger til 

den fremtidige drift, og hvis den fremtidige indtjening udebliver, vil der ikke være midler i 

selskabet at udlodde til Senior. 

 

Der er ikke tale om en familieoverdragelse eller inden for gaveafgiftskredsen. Principperne i 2000 

cirkulæret finder derfor anvendelse ved værdiansættelse af aktierne. Værdiansættelsen af aktierne 

fremgår af afsnit 4.3.2. 

 

5.7 Aktieombytning 

Ved aktieombytning bytter hovedaktionæren sine aktier i det oprindelige selskab ud med aktier i et 

andet selskab. Transaktionen medfører, at det nye selskab erhverver aktierne i det oprindelige 

selskab. Der indskydes således et selskab mellem hovedaktionæren og det oprindelige selskab, og 

der etableres som følge heraf en holdingstruktur.  

 

Aktieombytning kaldes ofte for en ”uegentlig fusion”, da der ved ombytningen sker en overdragelse 

af ejerskab af det oprindelige selskab. I modsætning til fusion sker overdragelsen uden, at de to 

selskaber bliver til et samlet selskab. Det oprindelige selskab såvel som det overtagende selskab 

består altså begge efter en aktieombytning. Se nedenstående illustration:  
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     Kilde: Egen tilvirkning 

 
Aktieombytning betragtes som en almindelig afståelse af aktier, og derfor medfører en ombytning 

som udgangspunkt beskatning efter reglerne i ABL, men ombytningen kan også ske skattefrit ved 

succession, jf. ABL par. 36, stk. 2. Den praktiske hovedregel er, at aktieombytninger gennemføres 

skattefrit efter enten reglerne om skattefri aktieombytning i ABL par. 36, stk. 1 og 2, efter reglerne 

om uegentlig fusion i ABL par. 36, stk. 3, jf. FUL par. 9 og par. 11 eller efter det objektive regelsæt 

i ABL par. 36, stk. 6. Det gælder, at alle aktier omfattet af ABL par. 1 kan indgå i en ombytning.  
 
Skattepligtig aktieombytning beskrives i afsnit 5.7.1., og skattefri aktieombygning beskrives i afsnit 

5.7.2. En skattefri aktieombytning kan ske med og uden tilladelse fra skattemyndighederne. Med 

tilladelse beskrives i afsnit 5.7.2.1. og uden tilladelse beskrives i afsnit 5.7.2.2. 
 
5.7.1 Skattepligtig aktieombytning 

Som beskrevet i afsnit 5.7 medfører en aktieombytning som udgangspunkt beskatning hos 

hovedaktionæren ved, at fortjeneste eller tab ved afståelse af aktierne opgøres efter reglerne i ABL. 

Der sker ikke beskatning af hverken det oprindelige selskab eller det overtagende selskab. 

Hovedaktionæren afstår sine aktier i det oprindelige selskab til det overtagende selskab og skal 

derfor realisationsbeskattes41 af avancen ved afståelsen.  
 
For det overtagende selskab anses aktierne i det oprindelige selskab for anskaffet på 

aktieombytningstidspunktet til handelsværdien. 
 
I de situationer, hvor det oprindelige selskab har skattemæssige underskud til fremførsel, sker der 

underskudsbegrænsning, jf. LL par. 15, stk. 7, da en aktieombytning er at sidestille med skift i 

aktionærkreds.  

                                                
41 Beskrives i afsnit 3.1.2.3. 
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5.7.2 Skattefri aktieombytning 

Som beskrevet i afsnit 5.7 kan aktieombytning ske skattefrit efter reglerne i FUSL par. 9 og par. 11, 

jf. ABL par. 36. Reglerne i FUSL par. 9 og par. 11 medfører, at aktieombytningen sker ved 

succession. Det betyder, at anskaffelsessum og anskaffelsestidspunkt overføres fra aktierne i det 

oprindelige selskab til aktierne i det overtagende selskab. Det betyder, at der ikke sker 

realisationsbeskatning af hovedaktionæren i det oprindelige selskab, selvom der reelt sker afståelse 

af aktierne. Beskatningen udskydes i stedet til et senere tidspunkt, f.eks. når hovedaktionæren afstår 

aktierne i det overtagende selskab, hvis der sker likvidation eller selskabet går konkurs. I den 

forbindelse skal det bemærkes, at det alene er relevant at diskutere beskatning ved en eventuel 

konkurs, såfremt der er en negativ anskaffelsessum knyttet til aktierne. 
 
Ved ændringen af ABL ved lov nr. 525 af 12. juni 2009 er det ikke længere ejertid, men ejerandel, 

der er afgørende for, hvornår en afståelse af aktier beskattes. Salg af aktier i et selskab ved ejerskab 

på mindst 10 pct. er skattefrit, jf. ABL par. 842, mens salg af aktier i et selskab ved ejerskab på 

mindre end 10 pct. er skattepligtigt, jf. ABL par. 943. Ved ændringen blev bestemmelserne 

vedrørende aktieombytning også ændret således, at ejertidsvilkåret fremgår af ABL par. 36. Som 

udgangspunkt gælder holdingkravet44 derfor også ved skattefri aktieombytning. Der er enkelte 

undtagelser hertil, som vil blive beskrevet i afsnit 5.7.2.1. og afsnit 5.7.2.2.  
 
I det omfang aktieombytningen sker ved vederlæggelse af kontanter, beskattes hovedaktionæren af 

aktieavancen. Det er således ikke muligt at udskyde beskatningen for den del af vederlaget ved 

aktieombytningen, der erlægges i andet end aktier. Såfremt vederlæggelsen sker i både kontanter og 

aktier, vil det stadig være muligt for hovedaktionæren at anvende reglerne om skattefri 

aktieombytning for den del af vederlaget, der erlægges i aktier. 
 
Som udgangspunkt gælder der følgende betingelser for at foretage en skattefri aktieombytning: 

! Der er tale om et dansk selskab 

! Hovedaktionæren er fuldt skattepligtig til Danmark 

! Vederlaget sker i form af aktier i det overtagende selskab eller delvist af kontanter 

! Aktieombytningen skal være gennemført inden for en periode på seks måneder regnet fra 

første ombytningsdag 

! Selskabet er ikke en transparent enhed45.  

                                                
42 Datterselskabsaktier beskrives i afsnit 3.1.2.2. 
43 Porteføljeaktier beskrives i afsnit 3.1.2.1. 
44 Holdingkravet beskrives i afsnit 3.1.3. 
45 Interessentskaber, kommanditselskaber mv., SKM 2006.458 LSR 
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5.7.2.1 Med tilladelse (det subjektive regelsæt) 

Ved en skattefri aktieombytning med tilladelse skal man søge tilladelse hos skattemyndighederne. 

Skattemyndighederne vægter, hvorvidt aktieombytningen er forretningsmæssigt velbegrundet, før 

end der tillades skattefrihed. Såfremt formålet med aktieombytningen er at undgå avancebeskatning, 

og således at udskyde beskatningen, vil der efter praksis ikke tillades skattefrihed. 

Forretningsmæssige begrundelser kan f.eks. være generationsskifte, omstrukturering, driftsmæssige 

årsager eller opstart af nye aktiviteter46. Såfremt skattemyndighederne giver tilladelse til en skattefri 

aktieombytning, vil tilladelsen ofte være ledsaget af en række betingelser for, at skattefriheden kan 

opretholdes. Den vigtigste betingelse er, at skattemyndighederne skal underrettes ved væsentlige 

ændringer af de forhold, der lå til grund for den oprindelige ansøgning. Væsentlige ændringer kan 

f.eks. være som følger47: 

! Efterfølgende afståelse af aktier i datterselskabet 

! Efterfølgende ændring i datterselskabets kapitalforhold 

! Indgåelse eller ophævelse af aktionæroverenskomster af betydning for stemmefordelingen i 

datterselskabet 

! Salg af aktivitet i datterselskabet. 

 

Som beskrevet i afsnit 5.7 finder holdingkravet anvendelse ved skattefri aktieombytning. Der kan 

imidlertid søges dispensation fra ejertidsvilkåret, og hovedaktionæren kan ud fra en konkret 

vurdering fra skattemyndighederne få opretholdt tilladelsen således, at det overtagende selskabs 

aktieafståelse, inden for en periode på 3 år fra ombytningstidspunktet, ikke udløser beskatning hos 

hovedaktionæren48. 

 

Det overtagende selskab anses for at have overtaget aktierne i det oprindelige selskab til 

anskaffelsessummen svarende til handelsværdien på ombytningstidspunktet. 

 

5.7.2.2 Uden tilladelse (det objektive regelsæt) 

En aktieombytning, der er omfattet af reglerne i ABL par. 36, stk. 1-5 kan, jf. ABL par. 36, stk. 6, 1. 

pkt., gennemføres uden tilladelse fra skattemyndighederne. For, at aktieombytningen kan 

gennemføres uden tilladelse fra skattemyndighederne gælder, jf. ABL par. 36, stk. 6, at værdien af 

vederlagsaktierne skal svare til handelsværdien af de ombyttede aktier, og som beskrevet i afsnit 

5.7, finder holdingkravet anvendelse ved skattefri aktieombytning. Ved en skattefri ombytning uden 
                                                
46 Ligningsvejledningen 2010-1, S.G.18.5.2. 
47 Ligningsvejledningen 2010-1, S.G.18.7.2. 
48 ”Generationsskifte og omstrukturering”, Jurist- og Økonomforbundets forlag, afsnit 8.4.3.2., side 246-247. 
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tilladelse kan der ikke, som ved skattefri ombytning med tilladelse, dispenseres fra ejertidsvilkår. 

En undtagelse hertil er dog, at omstruktureringer godt kan gennemføres uden, at skattefriheden 

berøres, så længe der ikke sker vederlæggelse i andet end aktier. Praksis er, at skattefrie 

ombytninger sker uden skattemyndighedernes forudgående tilladelse, men hvor det undersøges, om 

betingelserne for at bruge det objektive regelsæt er opfyldt ved bindende svar fra 

skattemyndighederne. 

 

Der er ingen udbyttebegrænsninger, og det oprindelige selskab kan således udloddet skattefrit til det 

overtagende selskab, såfremt ejerandelen er på mindst 10 pct., hvilket den oftest er. 

 

Det overtagende selskab anses for at have overtaget aktierne i det oprindelige selskab til 

anskaffelsessummen svarende til handelsværdien på ombytningstidspunktet. 

 

5.7.3 Delkonklusion 

Aktieombytning kan ske som en skattepligtig eller skattefri ombytning, jf. ABL par. 36. Senior kan 

med denne model etablere en holdingstruktur ved at ”indskyde” et holdingselskab mellem sig selv 

og driftsselskabet. Når et selskab etableres med indskud af kapital i andre værdier en kontanter, skal 

stiftelsesdokumentet vedhæftes en vurderingsberetning, jf. SEL par. 36, stk. 1, jf. 2000 cirkulæret. 

Vurderingsberetningen skal, jf. SEL par. 37, udarbejdes af en eller flere uvildige, sagkyndige 

vurderingsmænd, og der vil derfor være omkostninger forbundet med at etablere holdingstrukturen. 

Ombytningstidspunktet kendes ikke, men det forudsættes, at handelsværdien er den samme som ved 

regnskabsaflæggelse pr. 31.12.2012. 
    

 
    

Selskabskapital 500.000 
 

Selskabskapital 500.000 
Overkurs 18.329.900 

 
Overkurs 18.329.900 

Anskaffelsessum 18.829.900 
 

Udloddet overkurs -18.329.900 
Kilde: Egen tilvirkning 

 
Anskaffelsessum 500.000 

   
Kilde: Egen tilvirkning   

 

Ovenstående beregning viser, at aktiernes anskaffelsessum i driftsselskabet er t.DKK 18.830. Når 

Seniors holdingselskab har ejet aktierne i driftsselskabet i minimum tre år regnet fra 

ombytningstidspunktet, kan Juniors holdingselskab købe aktierne for t.DKK 18.830 uden, at det 

udløser nogen form for skat. Senior har også mulighed for at udlodde overkursen t.DKK 18.330 

skattefrit til sit holdingselskab. Det vil medføre, at anskaffelsessummen for aktierne i driftsselskabet 

vil blive væsentligt reduceret, og Junior kan således købe aktierne i driftsselskabet for t.DKK 500. I 

forhold til den fortsatte drift af driftsselskabet, forudsættes det, at der er tilstrækkelig kapital til, at 
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overkursen kan udloddes til holdingselskabet. Seniors holdingselskab kan herefter fungere som en 

”pengetank”, og Senior vil på den måde kunne udlodde udbytte til sig selv efter behov. Der kan i 

den forbindelse være en problematik omkring kapitalejerlån, jf. SEL par. 210 som familien og 

rådgiveren skal være opmærksomme på. 

 

Der er ikke tale om en familieoverdragelse eller inden for gaveafgiftskredsen. Principperne i 2000 

cirkulæret finder derfor anvendelse ved værdiansættelse af aktierne. Værdiansættelsen af aktierne 

fremgår af afsnit 4.3.2. 

 

6. GENERATIONSSKIFTE VED DØD 

6.1 Dødsboer 

Det er altafgørende, at et generationsskifte planlægges i god tid samt, at familien tager stilling til, 

hvordan generationsskiftet skal gennemføre. For hvad sker der, hvis uheldet er ude og 

virksomhedens ejer pludselig afgår ved døden, før generationsskiftet er endeligt gennemført? 

 

Når en person afgår ved døden, ophører retsevnen således, at den afdøde ikke længere er part i et 

retsforhold. De af den afdødes aktiver og passiver, som kan overføres og ikke bortfalder, overgår 

ved succession49 til en anden juridisk person i form af dødsboet. Beskatning af dødsboet sker efter 

reglerne i DSKL og DSL. For, at et dødsbo skal beskattes, er det en vigtig forudsætning, at 

dødsboet er en juridisk person og altså et selvstændigt skattesubjekt. Et dødsbo kan være 

skattefritaget efter reglerne i DSKL par. 6. Beskatning af dødsboet kan ske ved forskellige 

behandlingsmåder. Uskiftet bo beskrives i afsnit 6.1.1, og skiftet bo beskrives i afsnit 6.1.2. I 

praksis er det, under hensyntagen til de pårørendes ønsker, skifteretten der afgør, hvilken 

behandlingsmåde boet skal undergives. 

 

6.1.1 Uskiftet bo 

Ved uskiftet bo efter reglerne i DSL par. 24, jf. AVL kap. 4 overtager den længstlevende ægtefælle 

hele fællesboet. Arveretten for livsarvinger efter afdøde indefryses, indtil skifte af boet har fundet 

sted. Med overtagelse af fællesboet forstås, at den længstlevende ægtefælle overtager rettigheder 

såvel som forpligtelser og således overtager gældsansvaret for afdødes kreditorer. Hvis det ved 

overtagelsen viser sig, at afdødes bo var insolvent, kan den længstlevende ægtefælle træde ud af 

                                                
49 Reglerne om succession er beskrevet i afsnit 3.3. 
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gældsvedgåelsen ved at tilbagelevere det modtagne eller tilsvare berigtigelsen af dette og lade boet 

blive behandlet ved bobestyrer50, jf. DSL par. 29. 

 

Det gælder desuden, at det ikke er muligt for den længstlevende ægtefælle at sidde i uskiftet bo ved 

afdødes fuldstændige særejer, og der skal derfor foretages skifte af afdødes fuldstændige særejer. 

 

Ved uskiftet bo overtager den længstlevende ægtefælle således hele formuen og boet bliver først 

endeligt opgjort, når den længstlevende ægtefælle også afgår ved døden. For, at den længstlevende 

ægtefælle kan sidde i uskiftet bo skal følgende betingelser være opfyldt: 

! Den længstlevende ægtefælle skal være solvent, jf. AVL par. 19, stk. 1, 

! Der skal udstedes præklusivt kreditorproklama 

! Såfremt afdøde efterlader sig særbørn, skal der skiftes med disse, medmindre der gives 

samtykke til uskiftet bo, jf. AVL par. 18. 

 

6.1.2 Skiftet bo 

I de tilfælde, hvor betingelserne for at sidde i uskiftet bo ikke er opfyldt, skal den længstlevende 

ægtefælle foretage skifte af boet. Den længstlevende ægtefælle kan desuden frivilligt vælge at skifte 

boet, medmindre lovgivningen forhindrer det. Der findes tre former for skiftede bo: 

! Bobestyrer 

! Privat skifte 

! Forenklet privat skifte. 

 

6.1.2.1 Skiftet bo ved bobestyrer 

Ved skiftet bo ved bobestyrer autoriserer Justitsministeren, jf. DSL par. 11, en uafhængig advokat 

til at forestå behandlingen af boet. Skiftet bo ved bobestyrer forekommer i de tilfælde, hvor et bo 

ikke kan behandles ved andre måder, eller når et af følgende udsagn, jf. DSL par. 36, er korrekte: 

! En arving anmoder om det 

! Boet må antages at være insolvent 

! Arvingerne er umyndige eller under konkurs 

! Afdøde har bestemt det i sit testamente. 

 

Bobestyreren skal senest to år efter afdødes dødsdag udarbejde en åbningsstatus, jf. DSL par. 52 og 

en boopgørelse, jf. DSL par. 66, stk. 2. Boopgørelsen skal indeholde en overordnet redegørelse for 
                                                
50 ”Grundlæggende skatteret”, Magnus Informatik forlag, afsnit 1.3.3., side 443. 
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boets aktiver, passiver, indtægter, udgifter, beregnet boafgift samt tillægsboafgift. Åbningsstatussen 

skal indeholde en vurdering af om boet er solvent og skal sendes til skattemyndighederne, 

skifteretten samt arvingerne. 
 
6.1.2.2 Skiftet bo ved ordinært privat skifte 

Ved skiftet bo ved privat skifte efter reglerne i DSL par. 25-35 kan skiftet enten foretages ordinært 

eller forenklet. Skiftet bo ved forenklet privat skifte beskrives i afsnit 6.1.2.3. For, at boet kan 

skiftes ved ordinært privat skifte, skal følgende betingelser være opfyldt, jf. DSL par. 25: 

! Alle arvinger anmoder om det 

! Mindst en arving optræder uden værge eller skifteværge under skiftet og er solvent 

! Afdøde har ikke udelukket ordinært privat skifte i sit testamente. 
 
Hvis det ved overtagelsen viser sig, at den afdødes bo var insolvent kan arvingerne træde ud af det 

private skifte ved at tilbagelevere det modtagne eller tilsvare berigtigelsen af dette og lade boet 

blive behandlet ved bobestyrer, jf. DSL par. 29. 
 
Der gælder ved skiftet bo ved privat skifte, at der skal udstedes præklusivt kreditorproklama. I 

praksis vil der ikke ske overdragelse af boet før proklamafristens udløb, idet arvingerne hæfter 

personligt og solidarisk for gælden i boet, såfremt gælden i boet ikke er blevet betalt inden boets 

afslutning, jf. DSL par. 27, stk. 1.  
 
Arvingerne skal senest et år efter afdødes dødsdag udarbejde en boopgørelse. Boopgørelsen skal 

indeholde en overordnet redegørelse for boets aktiver, passiver, indtægter og udgifter og skal sendes 

til skattemyndighederne, skifteretten samt arvingerne. 
 
6.1.2.3 Skiftet bo ved forenklet privat skifte 

Ved skiftet bo ved forenklet privat skifte gælder de almindelige regler for privat skifte51. Der gælder 

desuden følgende betingelser, jf. DSL par. 33: 

! Der svares ikke bo- eller tillægsboafgift 

! Boet er ikke skattepligtigt 

! Der er ikke arvinger i boet som repræsenteres ved værge eller skifteværge 

! Afdøde drev ikke selvstændig virksomhed ved dødsfaldet eller inden for det indkomstår, 

hvori dødsfaldet fandt sted 

! Der er ikke skattemæssigt afskrivnings- eller nedskrivningsberettigede aktiver i boet. 

  
                                                
51 Reglerne er beskrevet i afsnit 7.1.2.2. 
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Arvingerne skal i forbindelse med afslutning af boet udarbejde en boopgørelse. Boopgørelsen skal 

indeholde en overordnet redegørelse for boets aktiver, passiver, indtægter og udgifter på dødsdagen 

og skal sendes til skattemyndighederne, skifteretten samt arvingerne. 

 

Der er desuden givet mulighed for skiftet bo ved forenklet privat skifte efter reglerne i DSL par. 34, 

som omhandler de tilfælde, hvor den længstlevende ægtefælle er eneste arving i boet.  

 

Ingen af ovenstående tre behandlingsmåder er relevant for familien, ligesom der ikke fremgår 

fuldstændige særejer, hvorfor behandlingsmåderne eller særejer ikke vil blive beskrevet yderligere.  

 

6.2 Beskatning af dødsboer 

Som nævnt i afsnit 7.1 er det en vigtig forudsætning for, at dødsboet skal beskattes, at dødsboet er 

en juridisk person og altså et selvstændigt skattesubjekt. Som hovedregel gælder, at udelukkende 

boer, der afsluttes ved privat skifte eller ved bobestyrerbehandling er selvstændige skattesubjekter. 

Der gælder enkelte undtagelser herfra f.eks. er et uskiftet bo, der skiftes ved den længstlevende 

ægtefælles død også et selvstændigt skattesubjekt. 

 

Boet er fuldt indkomstskattepligtigt efter reglerne i DSK par. 1, stk. 2, 1. pkt., når boet helt eller 

delvist behandles her i landet efter reglerne i DSL par. 2, stk. 1 eller 2. Når et solvent bo samtidig er 

et selvstændigt skattesubjekt, sker der indkomstbeskatning af den afdødes indtægter i 

mellemperioden52 af boets indkomst mv. efter reglerne i afsnit II af DSKL, dvs. par. 3-51 og par. 

53-57. Mellemperioden beskattes med en proportionalskat på 50 pct., jf. DSKL par. 14, stk. 1, og 

perioden, hvori dødsfaldet finder sted beskattes med en proportionalskat på 50 pct., jf. DSKL par. 

30, stk. 1. 

 

Solvente boer, der samtidig er selvstændige skattesubjekter, beskattes kun i de tilfælde, hvor boets 

aktiver (bruttoopgørelsen) og nettoformue (nettoopgørelsen) overstiger en grænse på t.DKK 

2.59553, jf. DSKL par. 6, stk. 1. En væsentlig ændring ved den omfattende revision af DSKL i 

200854 er, at ejerboliger, der skattemæssigt er omfattet af parcelhusreglen ikke skal medregnes 

bruttoopgørelsen, men udelukkende ved nettoopgørelsen. 

 

                                                
52 Perioden fra 31.12 før dødsdagen og til og med dødsdagen kaldes mellemperioden jf. DSKL par. 96, stk. 3. 
53 http://www.skm.dk/skatteomraadet/talogstatistik/satser_og_beloeb/307.html  
54 Ved lov nr. 521 af 17.6.08. 
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Det er muligt at nedsætte den beregnede skat med et mellemperiodefradrag på t.DKK 2 pr. 

påbegyndt måned fra begyndelsen af dødsåret til og med den måned, hvori dødsfaldet har fundet 

sted, jf. DSKL par. 30, stk. 3. samt med et bofradrag på t.DKK 5 pr. påbegyndt måned efter 

dødsfaldet til og med den måned dødsfaldet har fundet sted, jf. DSKL par. 30, stk. 2. Der gives 

højst bofradrag i 12 måneder. 

 

Værdiansættelser af aktiver og passiver skal efter reglerne i DSKL par. 84, jf. BAL par. 12 svare til 

handelsværdien på skæringsdagen ifølge boopgørelsen eller på tidspunktet for udlodningen. 

 

6.2.1 Skattefritagne dødsboer 

Ved skattefritagne dødsboer er hovedreglen, at den afdødes indkomst i mellemperioden anses for 

endelig beskattet med betalingen af de foreløbige indkomstskattebeløb, der var forfaldne op til 

dødsfaldet, eller som skulle indeholdes af indtægter, som den afdøde havde tjent op til dødsfaldet, 

jf. DSKL par. 12, stk. 1. 

 

6.3 Boafgift 

Ved overdragelse til livsarvinger skal der svares boafgift af de overdragne aktiver fratrukket 

forpligtelserne forbundet hermed. Boafgiften nedsættes med et bundfradrag på t.DKK 26455, jf. 

BAL par. 6. Boafgift, der overstiger bundfradraget beskattes med en boafgift på 15 pct., jf. BAL 

par. 1, stk. 1 ved overdragelser til nære slægtninge, mens overdragelser til ikke-nære slægtning 

beskattes med en boafgift på 25 pct., jf. BAL par. 1, stk. 2. 

 

6.4 Arveret 

Når dødsboet er opgjort ved en boopgørelse kan dødsboet udloddes. Udlodningen kan ske efter 

reglerne i AVL (legal arv) eller ved at afdøde har testamenteret sine efterladte ejendele 

(testamentarisk arv). 

 

Legal arv beskrives i afsnit 6.4.1., og testamentarisk arv beskrives i afsnit 6.4.2. 

  

                                                
55 http://www.skm.dk/skatteomraadet/talogstatistik/satser_og_beloeb/305.html  
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6.4.1 Legal arv 

Ved legal arv danner AVL rammerne for, hvem der er arving, hvor stor en andel af afdødes formue 

arvingen har ret til samt en angivelse af arverækkefølgen. Reglerne for legal arv finder alene 

anvendelse for personer, der har bopæl i landet på tidspunktet for dødsfaldet.  

 

Afdødes nærmeste arvinger er livsarvinger, altså børn, børnebørn mv. samt en eventuel ægtefælle. 

Alle livsarvinger arver lige.  

 

Tvangsarven, som defineres af den legale arv, udgør 25 pct. af arveloddet. Tvangsarven kan 

begrænses til t.DKK 1.080 pr. barn, jf. AVL par. 5. Friarven udgør således 75 pct. af arveloddet. I 

det omfang afdøde ikke finder resultatet, der vil følge af de legale arveregler tilfredsstillende kan 

han i et vist omfang råde over friarven ved testamente som beskrevet i afsnit 6.4.2. 

 

6.4.2 Testamentarisk arv 

Som det fremgår af afsnit 6.4.1. kan afdøde i et vist omfang råde over sine efterladte ejendele ved at 

testamentere den del af arven der ikke er tvangsarv. Der er i AVL par. 63-66 givet følgende 

muligheder for testamenter: 

• Notartestamentet reguleres i AVL par. 63. Testamentet skal, efter reglerne i AVL par. 63 

påtegnes af notaren, og påtegningen skal, efter reglerne i AVL par. 63, stk. 2 indeholde en 

erklæring om testators identitet, om testator er i stand til fornuftsmæssigt at oprette 

testamente, om hvilke personer, der er til stede under notarialforretningen, og om andre 

omstændigheder som kan være af betydning for testamentets gyldighed. 

• Vidnetestamentet reguleres i AVL par. 64. Testamentet skal, efter reglerne i AVL par. 64 

bevidnes af mindst to vidner, der straks efter testators underskrivelse af testamentet skal 

skrive deres navn på testamentet. Det er udelukkende personer, der ikke er i nærmere 

familie eller begunstiget i testamentet, der kan bevidne testamente. 

• Nødtestamentet reguleres i AVL par. 65. Testamentet kan, efter reglerne i AVL par. 65 

oprettes som følge af sygdom eller andre nødstilfælde. Testamentet bortfalder efter tre 

måneder, hvor der ikke har været nogen hindring for at oprette et testamente i en af de 

ordinære former jf. AVL par. 65, stk. 2. 

 
Der i AVL par. 70 givet mulighed for gøre indsigelse mod et testamentes gyldighed, ligesom staten 

har mulighed for at gøre indsigelse mod et testamente i tilfælde, hvor der ikke er legale arvinger. I 
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de tilfælde, hvor der er gjort indsigelse og testamentet ikke opfylder formkravene, erklæres det 

ugyldigt, jf. AVL par. 79, jf. AVL par. 69.  
 
6.4.3 Beskatning ved arv 

Når en person arver, skal der som hovedregel betales en arveafgift, der kaldes en boafgift. Når 

boafgiften opgøres, skal der sondres mellem nærtstående parter og andre parter. Den længstlevende 

ægtefælle kan modtage sin andel af arveloddet uden at skulle betale boafgift, jf. BGL par. 3, stk. 1. 

Andre nærtstående parter, jf. BGL par. 1, stk. 2 litra a til f skal betale en boafgift på 16 pct., jf. BGL 

par. 1, stk. 1, for den del af arveloddet, der overstiger et bundfradrag på t.DKK 264, jf. BGL par. 6, 

stk. 1. Alle andre arvinger skal betale en tillægsafgift på 25 pct. fratrukket boafgiften på 15 pct., jf. 

BGL par. 1, stk. 2. Det svarer til en nettoafgift på 36,25 pct.56 
      Afgift 
Type af arv   Bundfradrag herefter 
Længstlevende ægtefælle Ubegrænset 0 pct. 
Andre nærtstående parter DKK 264.100 15 pct. 
Andre DKK 0 36,25 pct. 
Kilde: Egen tilvirkning 

   
6.5 Succession ved død 

Som beskrevet i afsnit 3.3.1 indtræder dødsboet i afdødes skattemæssige stilling, når der sker et 

skifte af boet, jf. DSKL par. 20, stk. 1. Tilsvarende gælder det, at den længstlevende ægtefælle 

indtræder i afdødes skattemæssige stilling, når der ikke sker et skifte af boet, jf. DSKL par. 59, stk. 

1. Uanset om der er tale om skiftet bo eller uskiftet bo, vil succession medføre, at dødsboet eller den 

længstlevende ægtefælle indtræder i afdødes anskaffelsessummer og anskaffelsestidspunkter. 

Beskatningen sker efter reglerne i DSKL par. 28-29 ved udlodning og par. 36-38 ved succession. 

Der gælder følgende betingelser for, at der kan ske succession ved død: 

! Dødsboet overstiger en eller begge beløbsgrænser, jf. DSKL par. 6, og er således ikke 

skattefritaget 

! Successionen kan alene ske ved udlodning 

! Alene fysiske personer kan succedere i afdødes skattemæssige stilling 
 
Det gælder desuden, at arten af aktiver, der kan overdrages med succession, er begrænset til aktiver, 

der udgør en erhvervsmæssig virksomhed samt aktieposter af en vis størrelse, jf. DSKL par. 29, stk. 

1-5. Der kan alene succederes, såfremt der er tale om en avance på tidspunktet for opgørelsen. Som 

udgangspunkt følger succession ved død de generelle bestemmelser for succession. Succession 

beskrives i afsnit 3.3.  

                                                
56 http://e-books.pwc.dk/PricewaterhouseCoopers/Publikationer/Skatteguide2013/?Page=26  
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Skattemæssige underskud, som afdøde kunne have fremført til fradrag i sin skattepligtige indkomst 

i dødsåret, kan fradrages i bobeskatningsindkomsten, jf. DSKL par. 20, stk. 3. Omvendt kan 

underskud i dødsboets skattepligtige indkomst i et vist omfang tilbageføres til afdødes skattepligtige 

indkomst efter reglerne i DSKL par. 3157. 

 

6.6 Delkonklusion 

For bedst muligt at kunne gennemgå konsekvenserne for familien af Seniors død, har jeg valgt at 

udarbejde følgende to scenarier. I begge scenarier forudsættes det, at Senior dør pludseligt og uden, 

at generationsskiftet er gennemført. Han efterlader sin hustru samt Junior. 

 

Scenarie et: 

Hustruen vælger ikke at foretage et skifte af boet. I det scenarie vil hustruen indtræde i Seniors 

skattemæssige stilling for anskaffelsessum såvel som anskaffelsestidspunktet på Seniors aktier i 

Opdigtet A/S. Hustruen kan herefter gennemføre generationsskiftet til Junior som oprindeligt 

planlagt. I og med, at hustruen sidder i uskiftet bo, skal der ikke svares hverken skat eller boafgift. 

Beskatningen udskydes til det tidspunkt, hvor hustruen foretager et skifte af dødsboet, eller hun 

afgår ved døden. Det forudsættes, at generationsskiftet bliver gennemført ved succession og 

gaveelement som beskrevet i afsnit 5.1.1. Se nedenstående beregning af beskatningen: 
      

 
      

Aktiernes værdi, beregnet 13.050.000  
 

Beregnet handelsværdi 13.050.000  
Aktiernes anskaffelsessum 500.000  

 
Gave 

 
8.050.000  

Aktieindkomst ved salg 12.550.000  
 

Gave i form af betalt gaveafgift 784.545  
  

 
  

 
Likviditetspåvirkning ved succession 4.215.455  

Skat, 27 pct. af avance op til DKK 48.300 13.041  
 

Kilde: Egen tilvirkning 
  Skat, 42 pct. af avance over DKK 48.300 5.250.714  

    Samlet skattebetaling (udskudt) 5.263.755  
      

 
  

      
 

  
    Handelsværdi jf. ovenstående 13.050.000  
    Beregnet passivpost -2.761.000  
    Nedslag som følge af gave -8.050.000  
    Nettobetaling   5.000.000  
      

 
  

    Gave 
 

8.050.000  
    Gaveafgift 

 
793.350  

    Gave uden afgift 
 

-8.805  
    Gave i alt   8.834.545  
    Kilde: Egen tilvirkning 

       

Junior skal betale t.DKK 5.000 for aktierne i driftsselskabet, da han modtager en gave svarende til 

lige nøjagtig det, som hustruen kan undvære uden at den nuværende levestandard forringes. Den 

udskudte skat vil forfalde på det tidspunkt, hvor Junior afhænder aktierne i driftsselskabet.  

                                                
57 ”Lærebog om indkomstskat”, Jurist- og Økonomforbundets forlag, afsnit 2.2.2., side 1094. 
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Som det fremgår af afsnit 2.2, er der ikke tilstrækkelig kapital i Opdigtet A/S til, at selskabet kan 

”egenfinansiere” købet ved at udlodde udbytte til Junior. Hustruen vil indirekte kunne løfte 

finansieringsbyrden for Junior, for så vidt angår købsprisen på t.DKK 5.000, ved at udarbejde et 

gældsbrev med lempelige betingelser, der f.eks. tillader, at Junior tilbagebetaler hustruen løbende, 

når der er plads til, at driftsselskabet kan udlodde udbytte til Junior. Denne løsningsmodel vil 

således opfylde kravet om min. provenu ved overdragelsen og tilgodese Junior, da han overtager 

virksomheden til en fordelagtig købspris. Løsningsmodellen vil være hensigtsmæssig for Junior 

såvel som for driftsselskabet, i det omfang der udarbejdes et gældsbrev med lempelige betingelser. 

Det vil ikke påvirke selskabets likviditet i en sådan grad, at selskabets fortsatte drift trues. 

 

Scenarie to: 

Hustruen vælger at foretage et skifte af boet. I det scenarie vil boet blive skattepligtigt, idet værdien 

af dødsboet overstiger beløbsgrænserne i DSKL par. 658. Boet vil ikke kunne skiftes ved et 

forenklet privat skifte og vil herefter kun kunne skiftes ved bobestyrer eller ved ordinært privat 

skifte. Ved at skifte boet, skal alle dødsboets aktiver skiftes, og det vil medføre avancebeskatning 

på alle boets skattepligtige aktiver samt en eventuel boafgift. Boet kan herefter gennemføre 

generationsskiftet til Junior som oprindeligt planlagt. Det vil være bedst for alle involverede parter, 

såfremt Senior har testamenteret aktierne i driftsselskabet til Junior. Det forudsættes, at 

generationsskiftet bliver gennemført ved succession og gaveelement som beskrevet i afsnit 5.1.1. 

Den del af scenariet, der vedrører overdragelse af virksomheden ved succession, er identisk med 

beskrivelsen i scenarie et for så vidt angår købssum, udskudt skat mv., da Junior kan succedere i 

aktiver, der overstiger arveloddet, jf. DSKL par. 37, stk. 1. Det gælder, at uanset om Junior 

succederer i aktierne eller ej, skal der betales en arveafgift på 15 pct. Se nedenstående beregning af 

arveafgift ved Seniors død, hvor hustruen vælger at foretage et skifte af boet. Ved beregningen 

holdes aktierne i Opdigtet A/S uden for:  

                                                
58 Beskrivelse af familiens formue fremgår af afsnit 2.3. 
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Fordeling af nettoaktiver   
 

Afgift på Hustruens arvelod   
  

 
  

 
  

 
  

Samlede nettoaktiver 13.000.000  
 

Hustruens arvelod 
 

3.250.000  
Aktier, indre værdi 

 
0  

 
Afgiftsgrundlag, samlet 3.250.000  

Aktiver i alt   13.000.000  
 

  
 

  
  

 
  

 
Beregnet afgift på ægtefælles arv, 0 pct. 0  

Seniors bodel, 50 pct. 6.500.000  
 

Resterende arv   3.250.000  
Hustruens bodel, 50 pct. 6.500.000  

 
Kilde: Egen tilvirkning 

    
 

  
    Hustruens arvelod, 50 pct. 3.250.000  
 

Afgift på Juniors arvelod   
Juniors arvelod, 50 pct. 3.250.000  

 
  

 
  

Kilde: Egen tilvirkning 
   

Juniors arvelod 
 

3.250.000  

    
Bundfradrag jf. BAL par. 6, stk. 1 264.100  

    
Afgiftsgrundlag, samlet 2.985.900  

    
  

 
  

    
Beregnet afgift på Juniors arv, 15 pct. 447.885  

    
Resterende arv   2.538.015  

    
Kilde: Egen tilvirkning 

   

Hustruen vil arve værdier for t.DKK 3.250 og skal ikke svare arveafgift til staten. Junior vil arve 

værdier for t.DKK 2.538 og skal svare en samlet arveafgift på t.DKK 448 til staten. Junior skal 

egenfinansiere arveafgiften. 

 

6.7 Oversigt og afrunding 

Ved et uskiftet bo til forskel fra skiftet bo vil hustruen ikke blive avancebeskattet af boets aktiver, 

og Junior skal ikke betale arveafgift. Det vil medføre, at generationsskiftet til Junior kan blive 

gennemført senere, som beskrevet i afsnit 5.1.1., og overdragelsen vil således opfylde kravet om 

minimum provenu ved overdragelsen og tilgodese Junior, da han overtager virksomheden til en 

fordelagtig købspris og uden at betale arveafgift. Se nedenstående sammenligning: 

    Scenarie et Scenarie to Noter 
  

 
Uskiftet bo Skiftet bo   

  
 

og succession og succession   
  

 
ved afsnit 7.3 ved afsnit 7.3   

  
   

  
Aktiernes værdi 

 
13.050.000 13.050.000 1) 

  
   

  
KORT SIGT 

   
  

Junior skal betale 
 

5.000.000 5.000.000   
Gave 

 
8.834.545 8.834.545   

Skat og gaveafgift 
 

784.545 784.545 2) 
Hustruens provenu (dødsboet) 4.215.455 4.215.455 3) 
  

   
  

LANG SIGT 
   

  
Realisationsskat   5.263.755 5.263.755 3) 
Kilde: Egen tilvirkning 

    
     1) Henviser til beregning ved overdragelse med succession beskrevet i afsnit 5.1.1. 

 2) Ved skiftet bo indeholder skat og gaveafgift også arveafgiften på 15 pct. 
  3) Der er ved skiftet bo ikke taget højde for avancebeskatning på boets aktiver. 
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I tilfælde af, at Senior afgår ved døden, vil jeg derfor råde familien til ikke at skifte boet, da det 

umiddelbart vil være den model, hvor der skal betales mindst skat og derfor den model hvor færrest 

likvide midler forlader familien.  

 

7. Valg af løsningsmodel 

7.1 Fuldt vederlag og holdingstruktur 

Som beskrevet i afsnit 5.5 kan Junior etablere et holdingselskab. Holdingselskabet stiftes med en 

selskabskapital på t.DKK 80, som Junior betaler privat.  

 

Der er ikke tale om en familieoverdragelse eller inden for gaveafgiftskredsen. Principperne i 2000 

cirkulæret finder derfor anvendelse ved værdiansættelse af aktierne. Værdiansættelsen af aktierne 

fremgår af afsnit 4.3.2. 

 

Senior afstår aktierne og skal derfor realisationsbeskattes af fortjenesten ved afståelsen. 

Fortjenesten opgøres som forskellen mellem anskaffelsessummen og afhændelsessummen. Senior 

stiftede selskabet med en selskabskapital på t.DKK 500 og har ejet selskabet lige siden. Aktiernes 

anskaffelsessum er derfor t.DKK 500. Se nedenstående beregning af beskatningen59: 
      
Aktiernes værdi, beregnet 18.829.900 
Aktiernes anskaffelsessum 500.000 
Aktieindkomst ved salg 18.329.900 
  

 
  

Skat, 27 pct. af avance op til DKK 48.300 13.041 
Skat, 42 pct. af avance over DKK 48.300 7.678.272 
Samlet skattebetaling  7.691.313 
  

 
  

Beregnet handelsværdi 18.829.900 
Samlet skattebetaling, jf. ovenstående 7.691.313 
Provenu   11.138.587 
Kilde: Egen tilvirkning 

   
Juniors holdingselskab køber aktierne af Senior for t.DKK 18.829. Den samlede skattebetaling er 

t.DKK 7.691, og provenuet ved afhændelsen bliver derfor t.DKK 11.139.  

 

Juniors holdingselskab er et nyetableret selskab og er derfor nødsaget til af løfte 

finansieringsbyrden ved at låne t.DKK 18.829, hvilket f.eks. kan ske ved at udlodde udbytte fra 

Opdigtet A/S til Juniors holdingselskab. Udbyttet fra Opdigtet A/S til Juniors holdingselskab kan 

udloddes skattefrit, da der er tale om en ejerandel på mere end 10 pct.  

 

                                                
59 Det forudsættes, at Senior ikke kan anvende sin hustrus bundfradrag ved aktieindkomst. 
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Som det fremgår af afsnit 2.2 har driftsselskabet ikke tilstrækkelig kapital til at kunne 

”egenfinansiere” købet ved udlodning af udbytte, men Senior vil indirekte kunne løfte 

finansieringsbyrden for Junior, for så vidt angår købsprisen på t.DKK 5.18.829, ved at udarbejde et 

gældsbrev med lempelige betingelser, der f.eks. tillader, at Juniors holdingselskab tilbagebetaler 

Senior løbende, når der er plads til, at Opdigtet A/S kan udlodde udbytte til Juniors holdingselskab.  

 

Denne løsningsmodel vil således opfylde kravet fra Senior om minimum provenu ved 

overdragelsen, men til gengæld ikke tilgodese Junior, da finansieringsbyrden vil være større, end 

han kan løfte. Løsningsmodellen vil heller ikke være hensigtsmæssig i forhold til Opdigtet A/S’ 

fortsatte drift, da udlodning af så stort et udbytte vil påvirke selskabets likviditet i en sådan grad, at 

selskabet kan risikere at gå konkurs efterfølgende. Det skal dog bemærkes, at når Juniors 

holdingselskab erhverver aktierne i Opdigtet A/S, vil der opstå sambeskatning mellem de to 

selskaber. Det medfører, at renteudgifter i Juniors holdingselskab indirekte kan fradrages i Opdigtet 

A/S’ skattemæssige overskud. Familien og rådgiveren skal dog være opmærksomme på om 

selskaberne vil være omfattet af reglerne om tynd kapitalisering. 

 
Da Juniors holdingselskab erhverver aktierne i Opdigtet A/S til mere end aktiernes bogførte værdi, 

opstår der en goodwill ved erhvervelsen. Goodwill er et udtryk for en ikke-bogført ”merværdi” i 

selskabet, som f.eks. positive forventninger til virksomhedens indtjening i fremtiden. Se 

nedenstående beregning af goodwill: 
      
Beregnet handelsværdi 18.829.900 
Bogført egenkapital jf. årsrapport 2012 14.412.965 
Beregnet goodwill 4.416.935 
Kilde: Egen tilvirkning 

   

Hvis det i stedet forudsættes, at nettobetaling over t.DKK 5.000 gives i gave til Junior, vil der være 

et bedre sammenligneligt grundlag. Se nedenstående beregning ud fra denne forudsætning: 
      

 
      

Aktiernes værdi, beregnet 18.829.900  
 

Beregnet handelsværdi 18.829.900  
Aktiernes anskaffelsessum 500.000  

 
Gave 

 
6.138.587  

Aktieindkomst ved salg 18.329.900  
 

Samlet skattebetaling 7.691.313  
  

 
  

 
Gave i form af betalt gaveafgift 307.096  

Skat, 27 pct. af avance op til DKK 48.300 13.041  
 

Provenu ved succession 4.692.904  

Skat, 42 pct. af avance over DKK 48.300 7.678.272  
 

Kilde: Egen 
tilvirkning 

  Samlet skattebetaling (udskudt) 7.691.313  
      

 
  

    Gave 
 

6.138.587  
    Gaveafgift 

 
315.901  

    Gave uden afgift 
 

-8.805  
    Gave i alt   6.445.683  
    Kilde: Egen tilvirkning 
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7.2 Succession og fuldt gaveelement 

Ved dette løsningsforslag vil Junior som beskrevet i afsnit 5.1.1 indtræde i Seniors skattemæssige 

stilling og således overtage den oprindelige anskaffelsessum på aktierne. Senior stiftede selskabet 

med en selskabskapital på t.DKK 500 og har ejet selskabet lige siden. Aktiernes anskaffelsessum er 

derfor t.DKK 500. 
 
Når Senior overdrager til Junior, er der tale om en familieoverdragelse mellem interesseforbundne 

parter og inden for gaveafgiftskredsen, jf. ovenstående. Principperne i 1982 cirkulæret finder derfor 

anvendelse ved værdiansættelse af aktierne, og overdragelsen skal således ske til skattekursen. 

Værdiansættelsen af aktierne fremgår af afsnit 4.2.2. 
 
Nedenstående beregning tager udgangspunkt i, at Junior skal have en gave svarende til 

afståelsessummen på aktierne, den udskudte skat, som han overtager ved overdragelsen samt 

gaveafgiften. Senior vil altså indirekte løfte finansieringsbyrden for Junior. Beregningen ser ud som 

følger: 
      

 
      

Aktiernes værdi, beregnet 13.050.000  
 

Beregnet handelsværdi 13.050.000  
Aktiernes anskaffelsessum 500.000  

 
Gave 

 
13.050.000  

Aktieindkomst ved salg 12.550.000  
 

Gave i form af betalt gaveafgift 1.534.545  
  

 
  

 
Provenu ved succession -1.534.545  

Skat, 27 pct. af avance op til DKK 48.300 13.041  
 

Kilde: Egen tilvirkning 
 Skat, 42 pct. af avance over DKK 48.300 5.250.714  

    Samlet skattebetaling (udskudt) 5.263.755  
      

 
  

      
 

  
    Handelsværdi jf. ovenstående 13.050.000  
    Beregnet passivpost -2.761.000  
    Nedslag som følge af gave -13.050.000  
    Nettobetaling   0  
      

 
  

    Gave 
 

13.050.000  
    Gaveafgift 

 
1.543.350  

    Gave uden afgift 
 

-8.805  
    Gave i alt   14.584.545  
    Kilde: Egen tilvirkning 

      Likviditetspåvirkningen korrigeres med den del af gaven som ikke består af egentlig likviditet men 

som stadig er negativ. Senior skal betale gaveafgiften på t.DKK 1.535 nu og her uden, at han 

modtager kontantvederlag for aktierne. Senior, såvel som Junior, skal senest 01.05 i det følgende 

indkomstår indgive anmeldelse om gaven og dens afgiftspligtige værdi til skattemyndighederne 

samt betale gaveafgiften. Da Senior ikke får provenu ud af overdragelsen, skal gaveafgiften betales 

med hans private formue. 

 

Som beskrevet i afsnit 2.2 skal Senior minimum have t.DKK 5.000 før skat for aktierne for at 

opretholde den nuværende levestandard. Denne løsningsmodel vil således ikke opfylde kravet fra 
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Senior om minimum provenu ved overdragelsen, men til gengæld tilgodese Junior, da der ikke er 

nogen finansieringsbyrden. 

 

Junior skal ikke betale for aktierne i driftsselskabet, da han modtager en gave svarende til 

afståelsessummen på aktierne. Den udskudte skat som han overtager ved overdragelsen i samt 

gaveafgiften. Som udgangspunkt er det således en billig model for Junior, men det er indirekte en 

dyr model, da der ligger en udskudt skat. Den udskudte skat vil forfalde på det tidspunkt, hvor 

Junior afhænder aktierne i driftsselskabet.  

 

7.3 Succession og halvt gave element 

Ved dette løsningsforslag vil Junior, ligesom ved eksemplet i afsnit 7.2, indtræde i Seniors 

skattemæssige stilling og således overtage den oprindelige anskaffelsessum på aktierne. Senior 

stiftede selskabet med en selskabskapital på t.DKK 500 og har ejet selskabet lige siden. Aktiernes 

anskaffelsessum er derfor t.DKK 500. 

 

Når Senior overdrager til Junior, er der tale om en familieoverdragelse, mellem interesseforbundne 

parter og inden for gaveafgiftskredsen, jf. ovenstående. Principperne i 1982 cirkulæret finder derfor 

anvendelse ved værdiansættelse af aktierne, og overdragelsen skal således ske til skattekursen. 

Værdiansættelsen af aktierne fremgår af afsnit 4.2.2. 

 

Nedenstående beregning tager udgangspunkt i, at Junior skal have en gave svarende til den 

udskudte skat, som han overtager ved overdragelsen samt gaveafgiften. Senior vil altså indirekte 

løfte finansieringsbyrden for Junior. Beregningen ser ud som følger: 
      

 
      

Aktiernes værdi, beregnet 13.050.000  
 

Beregnet handelsværdi 13.050.000  
Aktiernes anskaffelsessum 500.000  

 
Gave 

 
4.944.965  

Aktieindkomst ved salg 12.550.000  
 

Gave i form af betalt gaveafgift 318.790  
  

 
  

 
Provenu ved succession 7.786.245  

Skat, 27 pct. af avance op til DKK 48.300 13.041  
 

Kilde: Egen tilvirkning 
  Skat, 42 pct. af avance over DKK 48.300 5.250.714  

    Samlet skattebetaling (udskudt) 5.263.755  
      

 
  

      
 

  
    Handelsværdi jf. ovenstående 13.050.000  
    Beregnet passivpost -2.761.000  
    Nedslag som følge af gave -4.944.965  
    Nettobetaling   8.105.035  
      

 
  

    Gave 
 

4.944.965  
    Gaveafgift 

 
327.595  

    Gave uden afgift 
 

-8.805  
    Gave i alt   5.263.755  
    Kilde: Egen tilvirkning 
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Likviditetspåvirkningen korrigeres med den del af gaven, som ikke består af egentlig likviditet. 

Senior skal betale gaveafgiften på t.DKK 319 nu. Senior såvel som Junior skal senest den 01.05 i 

det følgende indkomstår indgive anmeldelse om gaven og dens afgiftspligtige værdi til 

skattemyndighederne samt betale gaveafgiften. Senior skal betale gaveafgiften med en del af 

provenuet ved overdragelsen. 

 

Som beskrevet i afsnit 2.2 skal Senior minimum have t.DKK 5.000 før skat for aktierne for at 

opretholde den nuværende levestandard. Købsprisen bliver ved ovenstående beregning t.DKK 

8.105, og det vil være den pris, som Junior skal betale Senior for at overtage aktierne. Der er 

således ”plads” til, at Senior giver Junior en større gave, og på den måde tilgodeser Junior i videre 

omfang og uden, at den nuværende levestandard forringes. Nedenstående beregning tager 

udgangspunkt i en købspris på t.DKK 5.000. Beregningen ser ud som følger: 
      

 
      

Aktiernes værdi, beregnet 13.050.000  
 

Beregnet handelsværdi 13.050.000  
Aktiernes anskaffelsessum 500.000  

 
Gave 

 
8.050.000  

Aktieindkomst ved salg 12.550.000  
 

Gave i form af betalt gaveafgift 784.545  
  

 
  

 
Provenu ved succession 4.215.455  

Skat, 27 pct. af avance op til DKK 48.300 13.041  
 

Kilde: Egen tilvirkning 
  Skat, 42 pct. af avance over DKK 48.300 5.250.714  

    Samlet skattebetaling (udskudt) 5.263.755  
      

 
  

      
 

  
    Handelsværdi jf. ovenstående 13.050.000  
    Beregnet passivpost -2.761.000  
    Nedslag som følge af gave -8.050.000  
    Nettobetaling   5.000.000  
      

 
  

    Gave 
 

8.050.000  
    Gaveafgift 

 
793.350  

    Gave uden afgift 
 

-8.805  
    Gave i alt   8.834.545  
    Kilde: Egen tilvirkning 

       

Junior skal betale t.DKK 5.000 for aktierne i driftsselskabet, da han modtager en gave svarende til 

lige nøjagtig det, som Senior og hans hustru kan undvære uden, at den nuværende levestandard 

forringes. Den udskudte skat vil forfalde på det tidspunkt, hvor Junior afhænder aktierne i 

driftsselskabet.  

 

For, at Junior kunne betale Senior med det samme med udbytte fra driftsselskabet, skulle der 

udloddes et udbytte på t.DKK 5.000 efter skat. Som det fremgår af afsnit 2.2 har driftsselskabet 

således ikke tilstrækkelig kapital til at kunne ”egenfinansiere” købet. Senior vil indirekte kunne 

løfte finansieringsbyrden for Junior, for så vidt angår købsprisen på t.DKK 5.000, ved at udarbejde 

et gældsbrev med lempelige betingelser, der f.eks. tillader, at Junior tilbagebetaler Senior løbende, 

når der er plads til, at driftsselskabet kan udlodde udbytte til Junior.  
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Denne løsningsmodel vil således opfylde kravet fra Senior om min. provenu ved overdragelsen, og 

tilgodese Junior, da han overtager virksomheden til en fordelagtig købspris, men ikke i ligeså vidt 

omfang som i afsnit 7.2. Løsningsmodellen vil være hensigtsmæssig for Junior såvel som for 

driftsselskabet i det omfang der udarbejdes et gældsbrev med lempelige betingelser. Det vil ikke 

påvirke selskabets likviditet i en sådan grad, at selskabets fortsatte drift trues. 

 

7.4 Aktieombytning 

Ved dette løsningsforslag foretages en aktieombytning, så der etableres en holdingstruktur som 

beskrevet i afsnit 5.7. Seniors holdingselskab kan herefter sælge aktierne i driftsselskabet til Junior. 

Senior har ikke mulighed for at give Junior en gave i forbindelse med overdragelsen, til gengæld 

overtager Junior den fulde anskaffelsessum på aktierne som er t.DKK 18.830.  

 
Senior kan afstå aktierne til Junior skattefrit, da der er tale om datterselskabsaktier med en ejerandel 

på mere end 10 pct. Seniors holdingselskab kan herefter fungere som en ”pengetank”, og Senior vil 

på den måde kunne udlodde udbytte til sig selv efter behov. 

 

Hvis der i stedet tages udgangspunkt i, at Seniors holdingselskab likvideres med uændrede værdier, 

vil salget af driftsselskabet til Junior udløse et provenu på t.DKK 18.830 med fradrag af 

aktieskatten på t.DKK 7.691. Det giver et samlet provenu på t.DKK 11.139. Se nedenstående 

beregning: 
      
Beregnet handelsværdi 18.829.900  
Samlet skattebetaling 7.691.313  
Provenu   11.138.587  
Kilde: Egen tilvirkning 

  Senior kan også vælge at slanke driftsselskabet ved at udlodde de frie reserver i selskabet. Derved 

kan Junior overtage driftsselskabet til t.DKK 500. Hvis der tages udgangspunkt i, at udbyttet ikke 

udbetales, men fremgår af selskabets balance som en gældsforpligtelse, vil selskabet have en 

gældsforpligtelse på t.DKK 18.830, der skal forrentes på markedsvilkår. Salget af aktierne i 

Opdigtet A/S vil udløse et provenu på t.DKK 500, og der skal ikke betales aktieskat, da 

anskaffelsessummen på aktierne også er t.DKK 500. Det giver et samlet provenu på t.DKK 500. Se 

nedenstående beregning: 
      
Beregnet handelsværdi 500.000  
Samlet skattebetaling 0  
Provenu   500.000  
Kilde: Egen tilvirkning 
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Der er ikke tale om en familieoverdragelse eller inden for gaveafgiftskredsen. Principperne i 2000 

cirkulæret finder derfor anvendelse ved værdiansættelse af aktierne. Værdiansættelsen af aktierne 

fremgår af afsnit 4.3.2. 

 

Denne løsningsmodel vil således opfylde kravet fra Senior om minimum provenu ved 

overdragelsen og men til gengæld ikke tilgodese Junior, da finansieringsbyrden vil være større, end 

han kan løfte, medmindre Senior vælger at slanke selskabet ved at udlodde de frie reserver i 

selskabet. 

 

7.5 Aktieombytning og opdeling af aktieklasser 

Ligesom ved eksemplet i afsnit 7.4 skal der ved denne løsningsmodel foretages en aktieombytning, 

så der etableres en holdingstruktur som beskrevet i afsnit 5.7. Udstedelse af nye aktier er ikke at 

sidestille med afståelse af aktier, og holdingkravet er derfor stadig overholdt, og skattefriheden, 

efter det objektive regelsæt, berøres således ikke. 

 

For at opdele aktieklasserne kræver det, at Senior ændrer vedtægterne, så der gives mulighed for 

udstedelse af nye A-aktier og B-aktier med ret til forlodsudbytte til A-aktier, som Senior selv skal 

eje. Juniors holdingselskab kan herefter tegne aktier i driftsselskabet til kurs 100 og derved opnå en 

stor ejerandel af selskabet uden egentlig at have den fornødne kapital til at erhverve selskabet på 

normal vis. Når forlodsudbytte er udloddet til Seniors holdingselskab, kan forskellen mellem 

aktieklasserne ophæves, og generationsskiftet kan endeligt afsluttes.  

 

Som det fremgår af i afsnit 5.6.1, vil Seniors forlods udbytte være t.DKK 18.830, som vil blive 

udloddet over en periode på 6 år. Udlodningsperioden er fastsat under hensyntagen til 

driftsselskabets fortsatte drift. Senior bliver i tillæg til udbyttet godtgjort et rentetillæg på t.DKK 

2.569. Rentetillægget beregnes ved en rente på 4 pct. i henhold til bindende svar fra Skatterådet60. I 

praksis bør Senior og Junior indhente bindende svar fra skattemyndighederne, for så vidt angår 

rentetillægget og udlodningsperioden. 
 
Denne løsningsmodel er en god måde at foretage generationsskiftet på, da Senior kan overdrage 

aktierne til Junior uden, at Junior skal løfte finansieringsbyrden. Finansieringsbyrden bliver 

indirekte løftet af driftsselskabet. 
 

                                                
60 Se f.eks. SKM2010.2 SR, http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=1863642 
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Der er ikke tale om en familieoverdragelse eller inden for gaveafgiftskredsen. Principperne i 2000 

cirkulæret finder derfor anvendelse ved værdiansættelse af aktierne. Værdiansættelsen af aktierne 

fremgår af afsnit 4.3.2. 
 
7.6 Oversigt og afrunding 

Som beskrevet i afsnit til 7.1 til 7.5 er der mange forskellige muligheder for et succesfuldt 

generationsskifte for Senior og Junior under hensyntagen til virksomhedens fortsatte drift, samt 

ønsker fra de involverede parter. 
 
Det skal bemærkes, at jeg for at få et sammenligneligt grundlag, forudsætter, at Seniors provenu 

skal være minimum t.DKK 5.000 før skat, og provenu herudover gives i gave til Junior. Se 

nedenstående oversigtsskema over mulighederne for generationsskifte af Opdigtet A/S: 
              

Noter Afsnit   7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 
  

 
Fuldt Succession og Succession og Aktie- Aktie-   

  
 

vederlag og fuldt gave- halvt gave- ombytning og ombytning og   
  

 
holdingstruktur element element slankning A/B-model   

  
      

  
Aktiernes værdi 

 
18.829.900 13.050.000 13.050.000 500.000 18.829.900   

  
      

  
KORT SIGT 

      
  

Junior skal betale (holdingselskab) 18.829.900 0 5.000.000 500.000 500.000 1) 
Gave 

 
6.445.683 14.584.545 8.834.545 0 0   

Skat og gaveafgift 7.691.313 1.534.545 784.545 ABL ABL   
Seniors provenu (holdingselskab) 4.692.904 -1.534.545 4.215.455 500.000 20.899.076 2) 
  

      
  

LANG SIGT 
      

  
Realisationsskat   6.445.683 5.263.755 5.263.755 0 0   
  

      
  

ANDET 
      

  
Goodwill   4.416.935 0 0 0 0   
Kilde: Egen tilvirkning 

      
        1) Der tages i sammenligningen ikke højde for Juniors omkostninger forbundet med at stifte et holdingselskab. 

  2) Ved 7.2 antages det at hele afhændelsessummen samt gaveafgift gives i gave til Junior, og Seniors provenu bliver derfor negativ da 
 Junior ikke betaler for aktierne. 

       

Jeg vil råde familien til, at vælge modellen, hvor aktierne overdrages til Junior med succession, og 

hvor Junior modtager en gave svarende til akkurat det, som Senior og hans hustru kan undvære 

uden, at den nuværende levestandard ændres. Grunden hertil er, at det er den model, hvor der skal 

betales mindst skat, og derfor den model hvor færres likvide midler forlader familien. Senior får et 

provenu på t.DKK 4.215 efter skat som lige akkurat er nok til at opretholde den nuværende 

levestandard som beskrevet i afsnit 2.2. Modellen i afsnit 7.4 med aktieombytning og slankning af 

selskabet ved, at udlodde de fri reserver til Seniors holdingselskab er også en god model for 

familien, da den giver Junior mulighed for, at købe aktierne til en lav anskaffelsessum. Det samme 

gælder for modellen i afsnit 7.5 med aktieombytning og opdeling af aktieklasser. Den model vil 

også være god for familien, da den giver mulighed for, at Junior med tiden kan erhverve en 
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bestemmende aktiepost i Opdigtet A/S uden egentlig at have den fornødne kapital til at erhverve 

aktierne på normal vis.  

 

Der er ved modellerne i afsnit 7.4 og 7.5 ikke beregnet en egentlig skat, da der er tale om 

datterselskabsaktier, og skatten vil derfor først blive udløst i det øjeblik, hvor Senior udlodder 

udbytte fra sit holdingselskab og til sig selv privat. 

 
8. KONKLUSION OG PERSPEKTIVERING 

8.1 Konklusion 

Når en virksomhed skal generationsskiftes, er der mange krav og ønsker fra de involverede parter, 

der skal tages hensyn til, og der er mange modeller for, hvordan generationsskiftet kan 

gennemføres.  

 

Der er en omfattende lovgivning for området, og det kræver god rådgivning at planlægge og 

gennemføre det skattemæssigt optimale generationsskifte. Lovgivningen er under konstant revision 

fra Regeringens og skattemyndighedernes side. 

 

Når en virksomhed handles mellem uafhængige parter vil værdierne i virksomheden fastsættes på 

markedsvilkår, da der handles mellem parter med modsatrettede interesser. Der kan derimod være 

udfordringer, når virksomheden handles mellem afhængige parter. Som udgangspunkt skal 

værdierne i virksomheden fastsættes til handelsværdien, og det kan i praksis være vanskeligt, når 

der handles mellem parter med sammenfaldende interesser. Derfor har skattemyndighederne 

udarbejdet en række cirkulærer til brug for at bestemme handelsværdien, når værdierne handles 

mellem ikke uafhængige parter. Ved overdragelser i familien eller inden for gaveafgiftskredsen 

samt ved dødsboer finder 1982 cirkulæret anvendelse. Ved overdragelser, der ikke er omfattet af 

1982 cirkulæret, finder 2000 cirkulæret anvendelse. Da Senior og Junior er far og søn, er det vigtigt 

at være opmærksom på, at de ikke er uafhængige parter og har sammenfaldne interesser, og det er 

derfor vigtigt for rådgiveren at være kritisk ved værdiansættelsen, da skattemyndighederne kan 

anlægge en anden vurdering end rådgiveren.  

 

For, at familien bedst kan få et svar på den opstillede problemstilling, som lød: ” Hvordan 

gennemføres et generationsskifte af et familieejet aktieselskab skattemæssigt optimalt med 

udgangspunkt i krav fra de involverede parter?” har jeg i opgaven opstillet nogle forskellige 

løsningsmodeller, som jeg finder relevante for generationsskiftet af Opdigtet A/S. 
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Som beskrevet i afsnit 7.1 kan Senior stå i en situation, hvor aktierne i Opdigtet A/S skal overdrages 

her og nu, det kan f.eks. ske ved, at Junior erhverver aktierne med sit holdingselskab. Det medfører, 

at Senior afstår aktierne privat, og han bliver derfor realisationsbeskattet af fortjenesten ved 

afståelsen. Ved, at Juniors holdingselskab erhverver til den fulde anskaffelsessum, vil der opstå en 

betydelig finansieringsbyrde, som kan løftes ved, at der skattefrit udloddes udbytte fra Opdigtet A/S 

og til Juniors holdingselskab. Modellen vil ikke være hensigtsmæssig da udlodning af store udbytter 

vil påvirke driftsselskabets likviditet i en sådan grad, at det kan risikere at gå konkurs efterfølgende. 

Det skal dog bemærkes, at når Juniors holdingselskab erhverver aktierne i driftsselskabet, vil der 

opstå sambeskatning mellem de to selskaber. Det medfører, at renteudgifter i Juniors 

holdingselskab indirekte kan fradrages i driftsselskabet skattemæssige overskud. 

 

Som beskrevet i afsnit 7.2 og 7.3 kan Senior overdrage aktierne i Opdigtet A/S til Junior ved 

succession. Ved overdragelse ved succession vil Junior indtræde i Seniors skattemæssige stilling og 

således overtage den oprindelige anskaffelsessum på aktierne samt den udskudte skatteforpligtelse, 

der påhviler Senior. Ved succession kan overdragelsen desuden omfatte, at Senior giver Junior en 

gave f.eks. svarende til den udskudte skatteforpligtelse samt gaveafgiften heraf. Størrelsen af gaven 

afgøres alene af hvor meget der er plads til, at Senior kan undvære uden, at hans og hustruens 

levestandard ændres. 

  

Som beskrevet i afsnit 7.4 kan Senior foretage en ombytning af aktierne i Opdigtet A/S, så der 

etableres en holdingstruktur. Seniors holdingselskab kan skattefrit sælge aktierne til Junior så længe 

”holdingkravet” er overholdt og kan herefter fungere som en ”pengetank”, så Senior kan udlodde 

udbytte til sig selv efter behov. Ved, at Junior erhverver til den fulde anskaffelsessum, vil der opstå 

en betydelig finansieringsbyrde. Byrden kan dog lettes ved, at Senior udlodder de frie reserver i 

Opdigtet A/S til sit holdingselskab, inden Junior erhverver aktierne. På den måde kan Junior 

erhverve aktierne i Opdigtet A/S til en betydelig lavere anskaffelsessum. 

 

Som beskrevet i afsnit 7.5 kan Senior efter en ombytning af aktierne i Opdigtet A/S foretage en 

opdeling af aktierne i klasser, hvor de aktier han selv beholder, har ret til et forlods udbytte. Juniors 

holdingselskab kan herefter tegne aktier i Opdigtet A/S til kurs 100 og derved opnå en stor 

ejerandel af selskabet uden egentlig at have den fornødne kapital til at erhverve aktierne på normal 

vis. Når forlods udbyttet er udloddet til Seniors holdingselskab, kan forskellen mellem aktieklasser 

ophæves og generationsskiftet kan endeligt afsluttes. Vederlaget til Senior sker således i form af 
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den fremtidige indtjening, og der kan derfor være en risiko for, at forlods udbyttet ikke opfyldes 

grundet dårligere indtjening end forventet i perioden. 

 

Det er af afgørende betydning om Senior efter overdragelsen modtager vederlag privat eller ved et 

holdingselskab, da vederlag modtaget privat realisationsbeskattes med det samme, mens vederlag 

modtaget ved et holdingselskab kan udloddes og bliver beskattet i takt med udlodningen. Ligesom 

det er af afgørende betydning for Junior, om han erhverver aktierne privat eller ved et 

holdingselskab, da aktier købt privat finansieres med fuldt beskattede midler, mens aktier købt ved 

et holdingselskab finansieres med mildere beskattede midler. 

 

Ved overdragelse i levende live vil jeg råde familien til at vælge modellen, hvor aktierne overdrages 

til Junior med succession, og hvor Junior modtager en gave svarende til akkurat det, som Senior og 

hans hustru kan undvære uden, at den nuværende levestandard ændres. Grunden hertil er, at det er 

den model, hvor der skal betales mindst skat, og derfor den model hvor færrest likvide midler 

forlader familien. Senior får et provenu på t.DKK 4.215 efter skat, som lige akkurat er nok til at 

opretholde den nuværende levestandard som beskrevet i afsnit 2.2. Modellen i afsnit 7.4 med 

aktieombytning og slankning af selskabet ved at udlodde de fri reserver til Seniors holdingselskab 

er også en god model for familien, da den giver Junior mulighed for at købe aktierne til en lav 

anskaffelsessum. Det samme gælder for modellen i afsnit 7.5 med aktieombytning og opdeling af 

aktieklasser. Den model vil også være god for familien, da den giver mulighed for, at Junior med 

tiden kan erhverve en bestemmende aktiepost i Opdigtet A/S uden egentlig at have den fornødne 

kapital til at erhverve aktierne på normal vis.  

 

Der er ved modellerne i afsnit 7.4 og 7.5 ikke beregnet en egentlig skat, da der er tale om 

datterselskabsaktier, og skatten vil derfor først blive udløst i det øjeblik, hvor Senior udlodder 

udbytte fra sit holdingselskab og til sig selv privat. 

 

I det tilfælde, hvor Senior dør inden generationsskiftet er gennemført vil reglerne i DSKL, BGL og 

AVL finde anvendelse. Der er givet mulighed for, at hustruen kan sidde i uskiftet eller skiftet bo. 

Hvis hustruen vælger ikke at foretage et skifte af boet, vil hustruen indtræde i Seniors 

skattemæssige stilling for anskaffelsessum såvel som anskaffelsestidspunktet på Seniors aktier i 

Opdigtet A/S. Hustruen kan herefter gennemføre generationsskiftet til Junior som oprindeligt 

planlagt. Da hustruen sidder i uskiftet bo, skal der ikke svares hverken skat eller boafgift. 

Beskatningen udskydes til det tidspunkt, hvor hustruen foretager et skifte af dødsboet, eller hun 
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afgår ved døden. Hvis hustruen i stedet vælger at foretage et skifte af boet, vil boet blive 

skattepligtigt, idet værdien af dødsboet overstiger beløbsgrænserne i DSKL par. 6. Boet vil ikke 

kunne skiftes ved et forenklet privat skifte og vil kun kunne skiftes ved bobestyrer eller ved 

ordinært privat skifte. Ved, at skifte boet skal alle dødsboets aktiver skiftes, og det vil medføre 

avancebeskatning på alle boets skattepligtige aktiver samt eventuelt en boafgift. Boet kan herefter 

gennemføre generationsskiftet til Junior som oprindeligt planlagt. Det vil være bedst for alle 

involverede parter, såfremt Senior har testamenteret aktierne i Opdigtet A/S til Junior. 

 

Ved overdragelse ved død vil jeg råde familien til at vælge modellen, hvor hustruen vælger ikke at 

skifte boet. Grunden hertil er, at hun på den måde ikke vil blive avancebeskattet af boets aktiver, og 

Junior skal ikke betale arveafgift. Det er derfor den model, hvor færrest likvide midler forlader 

familien. Det vil medføre, at generationsskiftet til Junior kan blive gennemført senere som en 

overdragelse med succession f.eks. som beskrevet i afsnit 7.3. 
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8.2 Perspektivering 

Opgaven har fokuseret på den skattemæssige behandling af generationsskifte af en virksomhed ved 

unoterede aktier. Et generationsskifte indeholder dog mange andre faktorer, der samtidig har 

væsentlig indflydelse på generationsskiftet og planlægningen heraf. Parternes følelsesmæssige 

involvering kunne være et eksempel herpå. Det kan være, at Senior ville være ”bedre stillet” ved at 

overdrage aktierne i Opdigtet A/S til en anden en Junior. Men hans relation til Junior gør, at han er 

villig til at modtage et mindre provenu mod, at Junior driver virksomheden videre i familiens navn. 

Det vil derfor i praksis ikke altid være de skattemæssige og økonomiske hensyn, der vejer tungest i 

vurderingen af, hvordan virksomheden skal generationsskiftes.  

 

Et andet eksempel er, hvor Senior overdrager virksomheden til Junior, og Junior har søskende som 

Senior ønsker at tage hensyn til. Seniors mangel på kontantformue kan i denne situation tvinge 

Senior til at lade Junior og hans søskende arve aktierne i Opdigtet A/S lige. Det vil give problemer i 

den situation, hvor det kun er Junior, der påtænker at drive selskabet videre. 

 

Generationsskifte af en virksomhed ved unoterede aktier kan i praksis ikke isoleret betragtes ud fra 

en skattemæssig synsvinkel. Familie og rådgiver skal i samarbejde finde den helt rigtige løsning for 

familien, og her vil den skattemæssige del af generationsskiftet udgøre en stor del, mens den 

såkaldte ”bløde” del nok vil udgøre en større del.  

 

Jeg har nedenfor beskrevet forslag til lovændringer, som har indflydelse på et generationsskifte, 

som er stillet efter afsluttet dataindsamling som beskrevet i afsnit 1.4. 

 
8.2.1 Overdragelse af aktier med succession til erhvervsdrivende fonde 

Regeringen har i deres vækstplan 61  for 2013 stillet forslag om at forbedre forholdene for 

erhvervsdrivende fonde, så overtagelse af virksomheder fremover kan ske med skattemæssig 

succession. Den foreslåede adgang til succession betyder, at en kapitalejer, der vederlagsfrit ønsker 

at overdrage aktier i en virksomhed som arv eller gave til en erhvervsdrivende fond skal betale 

avanceskat i forbindelse med overdragelsen. Det forventes, at der med virkning fra 2015 ikke skal 

betales aktieindkomst af avancen hos den hidtidige kapitalejer, når aktier i virksomheden ”doneres” 

til en erhvervsdrivende fond. Motivation for forslaget er, at en genindførsel af erhvervsdrivende 

                                                
61 ”Vækstplan DK Stærke virksomheder, flere job”, publikation udgivet af Regeringen i 2013, 
http://www.fm.dk/publikationer/2013/vaekstplan-dk-staerke-virksomheder-flere-job/  



Side 74 af 98 

fondes mulighed for at overtage et familieejet kapitalselskab uden beskatning hos kapitalejerne vil 

gøre at flere virksomheder bliver på ”danske hænder” og dermed øger jobskabelsen62.  

 

Regeringen har afsat en ramme på t.DKK 300.000 årligt fra 2015 og frem til formålet, forstået på 

den måde, at lempelserne gennemføres så tabet af skatteindtægter fra år til år holder sig inden for 

den afsatte ramme. Lovforslaget er på tidspunktet for opgavens udarbejdelse ikke endeligt vedtaget. 

 

Lovforslaget vil have stor betydning for overdragelse af familieejede kapitalselskaber og forventes 

at have stor betydning for fremtidig generationsskifter og jobskabelsen i Danmark. 

 
8.2.2 Nedsættelse af selskabsskattesatsen 

Regeringen har i deres vækstplan for 2013 stillet forslag om, at nedsætte selskabsskattesatsen med 1 

pct. point om året fra 2014 til 2016. Fra 2016 og frem til den udgøre 22 pct. 

 

Lovforslaget vil have stor betydning for værdiansættelsen af familieejede kapitalselskaber, da 

selskabsskattesatsen anvendes ved 1982 cirkulæret og 2000 cirkulæret. Selskabsskattesatsen 

avendes også ved Discounted Cash Flow-modellen, som er den model skattemyndighederne har lagt 

op til er fremtidens model. 

 

8.2.3 Forhøjelse af skattesatsen for aktieindkomst 

Regeringen har i deres vækstplan for 2013 stillet forslag om at forhøje aktieindkomstsatsen med 1 

pct. point. Ændringen sker for at sikre, at nedsættelsen af selskabsskattesatsen ikke medfører, at det 

skal være mere fordelagtigt at udbetale udbytte i stedet for løn. 

 

Lovforslaget vil have betydning beregning af skatte og afgifter, når et familieejet kapitalselskab 

overdrages. 

 

8.2.4 Ændring af beskatning af selskabets unoterede porteføljeaktier 

Regeringen har den 01.11.2012 fremsat et varslet lovforslag, hvori det foreslås, at avancer på 

selskabers unoterede porteføljeaktier skal være skattefrie, og tab skal tilsvarende ikke være 

fradragsberettigede. Lovforslaget medfører ikke ændringer til beskatning af udbytter, der således 

                                                
62”Nyhedsbrev til kunder og samarbejdspartnere”, publikation udgivet af Beierholm i 2013, 
http://www.beierholm.dk/fileadmin/user_upload/pdf/skat/2013/2013-05_skattemaessige_forslag_Vaekstplan_DK_130308.pdf  
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fortsat beskattes som almindelig selskabsindkomst. De nye regler skal ifølge efter forslaget træde i 

kraft pr. 01.01.2013. 

 

8.2.5 Ændring af værdiansættelse af gave 

Skatteministeren har den 14.11.2012 fremsat et lovforslag hvori det fremgår at 3 måneders fristen 

forlænges til 6 måneder. Der er ydermere lagt op til, at 6 måneders fristen først begynder når 

skattemyndighederne vurderer, at de har modtaget det nødvendige materiale til at vurdere 

værdiansættelsen af gaven. De nye regler skal efter forslaget træde i kraft 01.01.  
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9.3 Bilag 

Bilag 1. Beregning af kapitaliseringsfaktor. 
      

 
      

 
      

Selskabsskat 25 pct. 
 

Selskabsskat 25 pct. 
 

Selskabsskat 25,00 pct. 
Forventet levetid (maks. 20 år) 7 

 
Forventet levetid (maks. 20 år) 5 

 
Forventet levetid (maks. 20 år) 9 

Rente (VSL § 9 plus 8 %) 9 pct. 
 

Rente (VSL § 9 plus 8 %) 9 pct. 
 

Rente (VSL § 9 plus 8 %) 9 pct. 
Kapitaliseringsfaktor 2,76 

 
Kapitaliseringsfaktor 2,08 

 
Kapitaliseringsfaktor 3,38 

Afkastsats 1 pct. 
 

Afkastsats 1 pct. 
 

Afkastsats 1 pct. 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

År (t)   Kap. faktor 
 

År (t)   Kap. faktor 
 

År (t)   Kap. faktor 
1 

 
0,85 

 
1 
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1 

 
0,87 

2 
 

0,66 
 

2 
 

0,59 
 

2 
 

0,70 
3 

 
0,50 

 
3 

 
0,39 

 
3 

 
0,56 

4 
 

0,35 
 

4 
 

0,21 
 

4 
 

0,43 
5 

 
0,23 

 
5   0,06 

 
5 

 
0,32 

6 
 

0,13 
 

Kilde: Egen tilvirkning 
  

6 
 

0,23 
7   0,04 

     
7 

 
0,15 

Kilde: Egen tilvirkning 
      

8 
 

0,08 

        
9   0,03 

        
Kilde: Egen tilvirkning 

  

 

Bilag 2. Specifikation af overdragne aktiver. 
          
Aktiver 

  
Regnskab Overdragelse 

Grunde og bygninger 
 

11.682.000 11.682.000 
Råvarer og hjælpematerialer 

 
2.965.000 2.965.000 

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 2.900.000 2.900.000 
Andre tilgodehavender 

 
560.000 560.000 

Likvide beholdninger 
 

2.546.450 0 
Aktiver i alt     20.653.450 18.107.000 
  

   
  

Passiver 
   

  
Egenkapital 

  
14.412.965 14.412.965 

Udskudt skat 
  

872.185 872.185 
Langfristet gæld 

  
3.500.000 3.500.000 

Leverandører af varer og tjenesteydelser 550.000 550.000 
Anden gæld 

  
150.000 150.000 

Øvrig kortfristet gæld 
 

1.168.300 1.168.300 
Passiver i alt     20.653.450 20.653.450 
Kilde: Egen tilvirkning 
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Bilag 3. Regnskab samt skattemæssige specifikationer. 

Årsregnskaber og skattemæssige regnskaber for årene 2012-10 fremgår af de følgende sider. 

 



Opdigtet A/S

2012

Note DKK

Nettoomsætning 32.950.000

Omkostninger til råvarer og hjælpemidler -25.320.000
Personaleomkostninger -3.075.000

Bruttofortjeneste 4.555.000

Andre eksterne omkostninger -1.990.000
Afskrivninger af materielle anlægsaktiver -806.000

Resultat af primær drift 1.759.000

Andre finansielle indtægter 32.000
Andre finansielle omkostninger -276.000

Resultat før skat 1.515.000

1 Skat af årets resultat -378.739

Årets resultat 1.136.261

Forslag til resultatdisponering

Overført resultat 1.136.261

I alt 1.136.261

6LGH����DI���



Opdigtet A/S

AKTIVER

31.12.12

Note DKK

Grunde og bygninger 11.682.000

2 Materielle anlægsaktiver i alt 11.682.000

Anlægsaktiver i alt 11.682.000

Råvarer og hjælpematerialer 2.965.000

Varebeholdninger i alt 2.965.000

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 2.900.000
Andre tilgodehavender 560.000

Tilgodehavender i alt 3.460.000

Likvide beholdninger 2.546.450

Omsætningsaktiver i alt 8.971.450

Aktiver i alt 20.653.450

6LGH����DI���



Opdigtet A/S

PASSIVER

31.12.12

Note DKK

Selskabskapital 500.000
Overført resultat 13.912.965

Egenkapital i alt 14.412.965

3 Hensættelser til udskudt skat 872.185

Hensatte forpligtelser i alt 872.185

Gæld til realkreditinstitutter 3.500.000

Langfristede gældsforpligtelser i alt 3.500.000

Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser 200.000
Gæld til kreditinstitutter 600.000
Leverandører af varer og tjenesteydelser 550.000
Selskabsskat 368.300
Anden gæld 150.000

Kortfristede gældsforpligtelser i alt 1.868.300

Gældsforpligtelser i alt 5.368.300

Passiver i alt 20.653.450

6LGH����DI���



Opdigtet A/S

2012
DKK

1. Skat af årets resultat

Aktuel skat 368.300
Regulering af udskudt skat 10.439

I alt 378.739

2. Materielle anlægsaktiver

Beløb i DKK
Grunde og
bygninger

Andre anlæg,
driftsmateriel

og inventar

Kostpris pr. 31.12.11 15.300.000 2.500.000

Kostpris pr. 31.12.12 15.300.000 2.500.000

Af- og nedskrivninger pr. 31.12.11 3.312.000 2.000.000
Afskrivninger i året 306.000 500.000

Af- og nedskrivninger pr. 31.12.12 3.618.000 2.500.000

Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.12 11.682.000 0

Ejendomsvurdering pr. 01.10.2011 13.875.000

3. Hensættelse udskudt skat

Hensættelser til udskudt skat pr. 31.12.11 861.746
Regulering af udskudt skat 10.439

I alt 872.185

6LGH����DI���



Opdigtet A/S

2012

Note DKK

Resultat før skat, jf. resultatopgørelsen 1.515.000

Regnskabsmæssige afskrivninger 806.000

Ikke fradragsberettigede omkostninger i alt 806.000

1 Afskrivning på driftsmidler -197.754
2 Afskrivning på bygninger -650.000

Skattemæssige afskrivninger i alt -847.754

Skattepligtig indkomst 1.473.246

Skatten heraf udgør 25% af DKK 1.473.200 eller DKK 368.300.

3 Udskudt skat

6LGH����DI���



Opdigtet A/S

2012
DKK

1. Driftsmidler

Saldo pr. 31.12.11 791.015

Afskrivningsberettiget værdi 791.015
Afskrivning i året, 25% -197.754

Saldo pr. 31.12.12 593.261

2. Skattemæssige afskrivninger på bygninger og installationer

År Ejendom
Anskaf-

felsessum

Afskriv-
nings-

grundlag
Årets

afskrivning %
Akk. afskriv-
ning, ultimo

2000 Ejendom 1 (grund 2,3 mio.) 12.300.000 10.000.000 500.000 5 6.500.000
2005 Tilbygning 1 3.000.000 3.000.000 150.000 5 1.200.000

I alt 15.300.000 13.000.000 650.000 7.700.000

3. Udskudt skat

Beløb i DKK
Regnskabs-

mæssig værdi
Skatte-

mæssig værdi Forskel

Grunde og bygninger 11.682.000 7.600.000 4.082.000
Driftsmidler 0 593.261 -593.261
Varebeholdninger 2.965.000 2.965.000 0
Tilgodehavender fra salg 2.900.000 2.900.000 0

I alt 17.547.000 14.058.261 3.488.739

Udskudt skat, 25% 872.185

6LGH����DI���



Opdigtet A/S

2011

Note DKK

Nettoomsætning 33.175.000

Omkostninger til råvarer og hjælpemidler -24.713.000
Personaleomkostninger -3.105.000

Bruttofortjeneste 5.357.000

Andre eksterne omkostninger -2.046.000
Afskrivninger af materielle anlægsaktiver -806.000

Resultat af primær drift 2.505.000

Andre finansielle indtægter 31.500
Andre finansielle omkostninger -237.000

Resultat før skat 2.299.500

1 Skat af årets resultat -574.868

Årets resultat 1.724.632

Forslag til resultatdisponering

Overført resultat 1.724.632

I alt 1.724.632

6LGH����DI���



Opdigtet A/S

AKTIVER

31.12.11

Note DKK

Grunde og bygninger 11.988.000
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 500.000

2 Materielle anlægsaktiver i alt 12.488.000

Anlægsaktiver i alt 12.488.000

Råvarer og hjælpematerialer 4.475.000

Varebeholdninger i alt 4.475.000

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 2.953.400
Andre tilgodehavender 345.000

Tilgodehavender i alt 3.298.400

Likvide beholdninger 1.750.000

Omsætningsaktiver i alt 9.523.400

Aktiver i alt 22.011.400

6LGH����DI���



Opdigtet A/S

PASSIVER

31.12.11

Note DKK

Selskabskapital 500.000
Overført resultat 14.776.704

Egenkapital i alt 15.276.704

3 Hensættelser til udskudt skat 861.746

Hensatte forpligtelser i alt 861.746

Gæld til realkreditinstitutter 3.800.000

Langfristede gældsforpligtelser i alt 3.800.000

Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser 175.000
Gæld til kreditinstitutter 600.000
Leverandører af varer og tjenesteydelser 550.000
Selskabsskat 547.950
Anden gæld 200.000

Kortfristede gældsforpligtelser i alt 2.072.950

Gældsforpligtelser i alt 5.872.950

Passiver i alt 22.011.400

6LGH����DI���



Opdigtet A/S

2011
DKK

1. Skat af årets resultat

Aktuel skat 547.950
Regulering af udskudt skat 26.918

I alt 574.868

2. Materielle anlægsaktiver

Beløb i DKK
Grunde og
bygninger

Andre anlæg,
driftsmateriel

og inventar

Kostpris pr. 31.12.10 15.300.000 2.500.000

Kostpris pr. 31.12.11 15.300.000 2.500.000

Af- og nedskrivninger pr. 31.12.10 3.006.000 1.500.000
Afskrivninger i året 306.000 500.000

Af- og nedskrivninger pr. 31.12.11 3.312.000 2.000.000

Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.11 11.988.000 500.000

Ejendomsvurdering pr. 01.10.2011 13.875.000

3. Hensættelse udskudt skat

Hensættelser til udskudt skat pr. 31.12.10 834.828
Regulering af udskudt skat 26.918

I alt 861.746

6LGH����DI���



Opdigtet A/S

2011

Note DKK

Resultat før skat, jf. resultatopgørelsen 2.299.500

Regnskabsmæssige afskrivninger 806.000

Ikke fradragsberettigede omkostninger i alt 806.000

1 Afskrivning på driftsmidler -263.672
2 Afskrivning på bygninger -650.000

Skattemæssige afskrivninger i alt -913.672

Skattepligtig indkomst 2.191.828

Skatten heraf udgør 25% af DKK 2.191.800 eller DKK 547.950.

3 Udskudt skat

6LGH����DI���



Opdigtet A/S

2011
DKK

1. Driftsmidler

Saldo pr. 31.12.10 1.054.687

Afskrivningsberettiget værdi 1.054.687
Afskrivning i året, 25% -263.672

Saldo pr. 31.12.11 791.015

2. Skattemæssige afskrivninger på bygninger og installationer

År Ejendom
Anskaf-

felsessum

Afskriv-
nings-

grundlag
Årets

afskrivning %
Akk. afskriv-
ning, ultimo

2000 Ejendom 1 (grund 2,3 mio.) 12.300.000 10.000.000 500.000 5 6.000.000
2005 Tilbygning 1 3.000.000 3.000.000 150.000 5 1.050.000

I alt 15.300.000 13.000.000 650.000 7.050.000

3. Udskudt skat

Beløb i DKK
Regnskabs-

mæssig værdi
Skatte-

mæssig værdi Forskel

Grunde og bygninger 11.988.000 8.250.000 3.738.000
Driftsmidler 500.000 791.015 -291.015
Varebeholdninger 4.475.000 4.475.000 0
Tilgodehavender fra salg 2.953.400 2.953.400 0

I alt 19.916.400 16.469.415 3.446.985

Udskudt skat, 25% 861.746

6LGH����DI���



Opdigtet A/S

2010

Note DKK

Nettoomsætning 31.250.000

Omkostninger til råvarer og hjælpemidler -23.450.000
Personaleomkostninger -2.950.000

Bruttofortjeneste 4.850.000

Andre eksterne omkostninger -1.950.000
Afskrivninger af materielle anlægsaktiver -806.000

Resultat af primær drift 2.094.000

Andre finansielle indtægter 35.000
Andre finansielle omkostninger -245.000

Resultat før skat 1.884.000

1 Skat af årets resultat -470.990

Årets resultat 1.413.010

Forslag til resultatdisponering

Overført resultat 1.413.010

I alt 1.413.010

6LGH����DI���



Opdigtet A/S

AKTIVER

31.12.10

Note DKK

Grunde og bygninger 12.294.000
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 1.000.000

2 Materielle anlægsaktiver i alt 13.294.000

Anlægsaktiver i alt 13.294.000

Råvarer og hjælpematerialer 4.150.000

Varebeholdninger i alt 4.150.000

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 2.050.000
Andre tilgodehavender 390.000

Tilgodehavender i alt 2.440.000

Likvide beholdninger 1.250.000

Omsætningsaktiver i alt 7.840.000

Aktiver i alt 21.134.000

6LGH����DI���



Opdigtet A/S

PASSIVER

31.12.10

Note DKK

Selskabskapital 500.000
Overført resultat 13.052.072

Egenkapital i alt 13.552.072

3 Hensættelser til udskudt skat 834.828

Hensatte forpligtelser i alt 834.828

Gæld til realkreditinstitutter 4.000.000

Langfristede gældsforpligtelser i alt 4.000.000

Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser 250.000
Gæld til kreditinstitutter 900.000
Leverandører af varer og tjenesteydelser 1.000.000
Selskabsskat 422.100
Anden gæld 175.000

Kortfristede gældsforpligtelser i alt 2.747.100

Gældsforpligtelser i alt 6.747.100

Passiver i alt 21.134.000

6LGH����DI���



Opdigtet A/S

2010
DKK

1. Skat af årets resultat

Aktuel skat 422.100
Regulering af udskudt skat 48.890

I alt 470.990

2. Materielle anlægsaktiver

Beløb i DKK
Grunde og
bygninger

Andre anlæg,
driftsmateriel

og inventar

Kostpris pr. 31.12.09 15.300.000 2.500.000

Kostpris pr. 31.12.10 15.300.000 2.500.000

Af- og nedskrivninger pr. 31.12.09 2.700.000 1.000.000
Afskrivninger i året 306.000 500.000

Af- og nedskrivninger pr. 31.12.10 3.006.000 1.500.000

Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.10 12.294.000 1.000.000

Ejendomsvurdering pr. 01.10.2010 13.875.000

3. Udskudt skat

Hensættelser til udskudt skat pr. 31.12.09 785.938
Regulering af udskudt skat 48.890

I alt 834.828
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Opdigtet A/S

2010

Note DKK

Resultat før skat, jf. resultatopgørelsen 1.884.000

Regnskabsmæssige afskrivninger 806.000

Ikke fradragsberettigede omkostninger i alt 806.000

1 Afskrivning på driftsmidler -351.563
2 Afskrivning på bygninger -650.000

Skattemæssige afskrivninger i alt -1.001.563

Skattepligtig indkomst 1.688.437

Skatten heraf udgør 25% af DKK 1.688.400 eller DKK 422.100.

3 Udskudt skat

6LGH����DI���



Opdigtet A/S

2010
DKK

1. Driftsmidler

Saldo pr. 31.12.09 1.406.250

Afskrivningsberettiget værdi 1.406.250
Afskrivning i året, 25% -351.563

Saldo pr. 31.12.10 1.054.687

2. Skattemæssige afskrivninger på bygninger og installationer

År Ejendom
Anskaf-

felsessum

Afskriv-
nings-

grundlag
Årets

afskrivning %
Akk. afskriv-
ning, ultimo

2000 Ejendom 1 (grund 2,3 mio.) 12.300.000 10.000.000 500.000 5 5.500.000
2005 Tilbygning 1 3.000.000 3.000.000 150.000 5 900.000

I alt 15.300.000 13.000.000 650.000 6.400.000

3. Udskudt skat

Beløb i DKK
Regnskabs-

mæssig værdi
Skatte-

mæssig værdi Forskel

Grunde og bygninger 12.294.000 8.900.000 3.394.000
Driftsmidler 1.000.000 1.054.687 -54.687
Varebeholdninger 4.150.000 4.150.000 0
Tilgodehavender fra salg 2.050.000 2.050.000 0

I alt 19.494.000 16.154.687 3.339.313

Udskudt skat, 25% 834.828

6LGH����DI���


