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INDLEDNING 
 

Fra et selskab stiftes til den enten lukkes eller sælges, kan der undervejs ske betydelige forandringer 

i selskabet, f.eks. ændringer i aktiviteterne eller i ejerkredsen, indtræden på nye markeder eller for 

at forbedre et generationsskifte. Hver gang der sker større ændringer i et selskabs aktiviteter eller i 

ejerkredsen, bør ejerne overveje om selskabets nuværende organisatoriske form er optimal når man 

tager hensyn til de nye forhold og efterfølgende foretage de omstruktureringer, der vil give 

selskabet den bedst mulige organisatoriske form med henblik på at øge omsætning eller reducere 

omkostninger osv.  

Omstruktureringer kan ligeledes være et middel til at redde eller optimere et selskab, der ellers ville 

være gået konkurs. 

 

Der findes forskellige muligheder for selskaber når hvis der sker omstruktureringer, herunder 

aktieombytning, spaltning, tilførsel af aktiver og fusion. Omstruktureringen kan gøres både 

skattefrit og skattepligtigt samt med eller uden tilladelse fra Skat.  

 

Når man foretager omstruktureringer er der en række forhold, man skal være opmærksom på såsom 

skatteforhold, retslige forhold såsom kontrakter, de involverede selskabers strukturer osv. Når alle 

relevante forhold er gennemgået, skal man derefter overveje om det i det hele taget er en god ide 

med den planlagte omstrukturering. De forskellige selskabsretlige, regnskabsmæssige og 

skattemæssige forhold skal være på plads for at sikre at alle involverede, dvs. både kapitalejere, 

ansatte, samarbejdspartnere osv. sikres og ikke stilles dårligere efterfølgende. Derudover er der 

situationer, hvor omstruktureringer vil skade selskabet mere end det gavner. 

 

Dette er et komplekst område, hvor man som rådgiver for virksomheden skal være inde i mange 

forskellige regler samt have sat sig godt ind i selskabets struktur for at kunne foretage den bedst 

mulige omstrukturering. Når alle relevante forhold er gennemgået er det meget vigtigt, at man som 

rådgiver sørger for en grundig gennemgang af selskabet samt at man fremligger forslaget eller 

eventuelt forslagene sagligt og forståeligt for selskabets ledelse, så det forstår konsekvenserne af 

omstruktureringen. Det er desuden vigtigt at man som rådgiver gennemgår de gældende regler og 

hvilke konsekvenser fremtidige handlinger kan have på den påtænkte omstrukturering. 
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Reglerne for omstruktureringer er løbende blevet lempet fra offentlighedens side, senest i 

Bekendtgørelse 2013-02-22, nr. 172, hvor der er givet mulighed for en forenklet anmeldelse af 

fusioner. Disse lempelser begyndte i 2002 med udfasningen af pro rata-kravet, men også med 

indførslen af muligheden for at foretage en skattefri spaltning eller fusion uden tilladelse i 2007 

med Fusionsskatteloven nr. 343 af 18/4 2007. Disse forenklinger har gjort at der er kommet øget 

fokus på spaltninger og fusioner som en mulighed for at ændre strukturen af et selskab, således at 

den bliver så optimal som mulig. 
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PROBLEMFORMULERING 
 

Jeg vil i denne opgave beskrive to mulige former for omstrukturering, spaltninger og fusioner af 

selskaber, herunder de forhold der skal være til stede for at en spaltning eller fusion er lovlig og 

belyse de problemstillinger der kan være. Jeg vil ligeledes beskrive de forskellige muligheder der er 

for at lave spaltninger og fusioner enten skattefrie eller skattepligtige og hvornår det vil være mest 

optimalt at vælge den ene frem for den anden. 

 

Den skattemæssige behandling af spaltning og fusioner samt de eventuelle konsekvenser af at 

selskaberne efter omstruktureringen enten kan træde ind i eller ud af sambeskatning vil ligeledes 

blive gennemgået i denne opgave. Jeg vil desuden give en gennemgang af de selskabsretlige 

konsekvenser vedrørende omstruktureringen for de involverede selskaber. 

 

Opgaven vil desuden indeholde en gennemgang af den praktiske fremgangsmåde, herunder hvilke 

dokumenter der skal laves og de dertil hørende tidsfrister for indsendelse til de relevante offentlige 

myndigheder. 

 

Jeg vil i denne opgave ikke komme ind på andre muligheder for omstruktureringer såsom tilførsel 

af aktiver, omdannelse af personlig virksomhed til selskab og jeg vil heller ikke komme ind på 

generationsskifte. Opgaven vil heller ikke omhandle spaltninger eller fusioner på tværs af 

landegrænser.  
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METODE 

 

Målet med denne opgave er at give en gennemgang af spaltninger og fusioner, således at opgaven 

kan benyttes som opslagsværk og vejledning til hvordan dette gøres i praksis. Dette opnås ved en 

gennemgang lovgivningen bag spaltninger og fusioner og derefter en gennemgang af de praktiske 

forhold når man foretager en spaltning eller fusion, samt de emner man som rådgiver skal være 

opmærksom på. Jeg vil i de tilfælde hvor det er relevant gennemgå de nyeste domme og afgørelser. 

 

Jeg vil begynde med en gennemgang af følgende emner for både spaltning og fusion: 

 

 Introduktion til emnet 

 Lovmæssig definition 

 Beskrivelse af forskellige typer af spaltning eller fusioner 

 Beskrivelse af skattemæssige forhold for ejer og selskaber, herunder skattepligtige versus 

skattefri omstrukturering samt sambeskatning 

 Beskrivelse af selskabsretlige forhold 

 Beskrivelse af praktiske forhold såsom overholdelse af tidsfrister etc. 

  

Jeg vil i denne opgave benytte kvalitative data i form af lovgivning, relevante lærebøger samt 

domssigelser. Jeg vil desuden anvende figurer og tabeller i det omfang at dette giver et tydeligere 

billede af det beskrevne. 
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SPALTNING 

 

Et selskab kan vælge at foretage en spaltning, således at en del eller alle aktiviteterne flyttes til et 

andet selskab, der fortsætter aktiviteterne. Formålet med at gøre dette er at man kan flytte aktiviteter 

der måske adskiller sig fra selskabets øvrige aktiviteter ud af det oprindelige selskab og over i et 

andet selskab. Det kan være aktiviteter der er særlig risikobetonede, frasalg, bodeling, forskellige 

ønsker i ejerkredsen eller det kan ske i forbindelse med generationsskifte. På denne måde kan man 

adskille aktiviteterne i to selskaber i stedet for at have dem samlet i et. Spaltninger forekommer ofte 

i kombination med andre omstruktureringsmuligheder såsom skattefrie aktieombytninger. 

 

Definitionen på en spaltning er beskrevet i Fusionsskatteloven (FUL) § 15a, stk. 2:” Ved en 

spaltning forstås den transaktion, hvorved et selskab overfører en del eller samtlige sine aktiver og 

passiver til et eller flere eksisterende eller nye selskaber ved i samme forhold som hidtil at tildele 

sine selskabsdeltagere aktier eller anparter samt eventuelt en kontant udligningssum.”  Ud fra dette 

kan man se at der ved spaltningen enten kan overføres hele det gamle selskab, også kaldet ”det 

indskydende selskab” eller dele af det indskydende selskab. Man kan også ud fra definitionen i FUL 

§ 15a, stk. 2 se, at det selskab hvor aktiviteterne overføres til, også kaldet ”det modtagende selskab” 

enten kan være nystiftet i forbindelse med spaltningen men også kan være et allerede eksisterende 

selskab og at aktiviteterne i det indskydende selskab kan overføres til flere selskaber. 

 

Spaltning hvad enten den er skattefri eller skattepligtig eller med eller uden tilladelse fra Skat kan 

aldrig foretages, hvis det med skatteunddragelse eller skatteundgåelse for øje. Der må heller ikke 

ved spaltningen opstå nye aktiver eller passiver, som f. eks. mellemregninger mellem indskydende 

eller modtagende selskab. 

 

Jeg vil i det nedenstående beskrive de forskellige muligheder et selskab kan spaltes på, forskellen på 

skattefri og skattepligtig spaltning samt fordele og ulemper ved skattefrie versus skattepligtige 

spaltninger, samt hvilke krav der er til at en spaltning kan gennemføres. Jeg vil ligeledes beskrive 

de skattemæssige konsekvenser for både modtagende og indskydende selskaber samt kapitalejer, 

herunder også hvilken konsekvens en eventuel udtræden eller indtræden i sambeskatning vil have 



 9 

for de involverede selskaber. Til sidst vil jeg gennemgå de selskabsretlige forhold og praktiske 

forhold i forbindelse med en spaltning. 

 

Fusionsskatteloven, som også beskriver lovgrundlaget for en spaltning, er lov nr. 647 fra 1975. Der 

er inden for de seneste år foretaget ændringer i 1992 (Gennemførelse af skattefusionsdirektivet, 

indførelse af skattemæssig succession ved spaltning af selskaber), 1996 (grenspaltninger tillades), 

1997 (spaltning af investeringsforeninger tillades), 2000 (spaltning af elselskaber tillades), 2002 

(ophævelse af pro-rata krav samt 10%-grænsen for kontant udligningssum) og sidst i 2005 

(ændringsdirektiv til fusionsdirektiv gennemføres).   

 

Forskellige typer af spaltning 

 

Der findes forskellige typer af spaltning og jeg vil i det følgende give en beskrivelse af de 

forskellige måde et selskab kan spaltes på. Man kan vælge mellem enten en grenspaltning eller 

ophørsspaltning, som adskiller sig ved om det indskydende selskaber fortsat eksisterer eller ophører 

efter spaltningen. 

 

Grenspaltning 

 

Ved grenspaltning overfører det indskydende selskab en del af sine aktiviteter til et nystiftet eller 

allerede eksisterende selskab og det indskydende selskab vil efter spaltningen fortsætte med de 

aktiviteter der er tilbage i selskabet. 

 

Nedenfor er vist en figur af en grenspaltning. 
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Før spaltning: 

 

Figur 1. Grafisk visning af en grenspaltning hvor det indskydende selskab før spaltningen ejes af to personer. 

 

I det ovenstående eksempel er vist et selskab med to ejere, A og B. Ved spaltningen overføres en 

del af aktiverne til et andet selskab uden at det indskydende selskab ophører, og efter spaltningen 

ejer A og B en del af begge selskaber, både det indskydende og det modtagende selskab.  

Det er et krav ifølge FUL §15a, stk. 3 at når det indskydende selskab ikke ophører, skal de aktiver 

og passiver der overføres til det modtagende selskab udgøre en gren af det indskydende selskab som 

beskrevet i FUL §15c, stk. 2. En selvstændig gren af en virksomhed er beskrevet i FUL §15 c, stk. 

2: ” Ved tilførsel af aktiver forstås den transaktion, hvorved et selskab uden at være opløst tilfører 

den samlede eller en eller flere grene af sin virksomhed til et andet selskab mod at få tildelt aktier 

eller anparter i det modtagende selskabs kapital. Ved en gren af virksomheden forstås alle aktiver 

og passiver i en afdeling, som ud fra et organisationsmæssigt synspunkt udgør en selvstændig 

bedrift, dvs. en samlet enhed, der kan fungere ved hjælp af egne midler.” 

Det er desuden er krav at kapitalandelene ikke kan tegnes til underkurs eller negativ ejenkapital, jf. 

Selskabslovens (SL) § 31, så hvis dette er tilfældet kan grenspaltning ikke gennemføres. 

 

Indskydende 

selskab 

Indskydende 

selskab 

Modtagende 

selskab 

Ejer A Ejer B 

Ejer A Ejer B 

Efter spaltning: 
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Det kan være vanskeligt at afgøre om en grenspaltning opfylder kravet i FUL §15 c, stk. 2. Et 

selskab søgte i om tilladelse til at gennemføre en skattefri grenspaltning, hvor et holdingselskab 

ejede 30% af et børsnoteret datterselskabet og en række udlejningsejendomme. Ved spaltningen 

skulle aktierne i det børsnoterede datterselskab samt en del af de likvide midler overføres til et 

selskab og ejendomme og resten af de likvide midler skulle blive i holdingselskabet. Begrundelsen 

var en adskillelse af ejendommene og aktierne i to forskellige selskaber (sagsnummer 99/99-4313-

00876, www.skat.dk). Skat henviste i deres afslag at aktiebesiddelse i henhold til 

Ligningsvejledningen S.D.3.2 (i dag Den juridiske vejledning 2013-1, C.D.6.2.3.1) ikke kan anses 

som værende selvstændig virksomhed og gav derfor afslag på ansøgningen med henvisning til at 

FUL § 15 a, stk. 3 ikke er opfyldt. 

Samme afgørelse kom Skat frem til i et bindende svar fra Skat til en virksomhed som spurgte om 

25% kapitalandele i tilknyttet selskab kunne udgøre en gren af virksomheden (SKM2011.90.SR). 

Både Skatteministeriet og Skatterådet afviste dette med samme begrundelse som beskrevet ovenfor, 

nemlig at kapitalandele ikke kan anses som værende en selvstændig gren af en virksomhed med 

mindre at dattervirksomheden også overdrages og overdragelsen af kapitalandelene derfor er 

organisatorisk begrundede. 

 

Der har dog også været afgørelser hvor der blev givet tilladelse til grenspaltninger, f.eks. 

SKM2012.321.SKAT, hvor en virksomhed der udøver grusgravningsvirksomhed ønskede at 

grenspalte en ejendom som virksomheden også ejede, samt råstof til et nyt selskab og bibeholde 

udvinding og afsætning  i det indskydende selskab. Der er normalt ikke problemer med at indskyde 

en udlejningsejendom i et nyt selskab men her skulle råstoffet også med. Skat gav tilladelse til 

grenspaltningen med følgende begrundelse:” Ejendomme hvorfra der drives 

grusgravningsvirksomhed, er ikke ejendomme blot med brugsret men også tillige en 

råstofudvindingsret. Normalt anses brugsretten som en sådan aktivitet, at den kan anses for en 

selvstændig gren, hvorfor der gives tilladelse til skattefri grenspaltning m.h.p. koncernintern leje.” 

Skat oplyste desuden i begrundelsen for tilladelsen, at et selskab der både ejer ejendommen med 

råstofferne og udvinder, forarbejder og sælger dette råstof kan indskyde ejendommen med 

tilhørende råstof til et modtagende selskab. 
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Det kan ud fra disse domme ses at kravet til selvstændig virksomhed kan være svært at håndtere og 

det kræver at man som rådgiver sætter sig grundigt ind i både lovgivning samt domspraksis, inden 

man rådgiver om grenspaltning. 

 

Jeg har nedenfor indsat et eksempel på en grenspaltning, hvor jeg antager at der er givet tilladelse 

fra Skat. I dette tilfælde ejer det indskydende selskab både driftsmidler samt bygninger hvor 

driftsmidlerne opbevares. Indtægterne kommer fra udlejning af driftsmidler. Kapitalejeren ønsker at 

foretage en grenspaltning med tilladelse, hvor bygningen med tilhørende realkreditgæld overføres 

til et nystiftet selskab, selskab B. Selskab A vil fortsætte driften af udlejningsvirksomheden mens 

Selskab B vil udleje bygningerne til Selskab A mod betaling af husleje. I dette eksempel antager jeg 

desuden at ejendomsdelen kan fungere for egne midler, hvilket vil bestå af huslejeindtægter. 

        

 
Indskydende Regulerin- Åbningsbalance Åbningsbalance 

 
selskab 

 

ger ved 
 

Selskab A 
 

Selskab B 

 
før spaltning spaltning 

 
under stiftelse under stiftelse 

 
t.kr.   t.kr.   t.kr.   t.kr. 

        AKTIVER 
       Driftsmidler 877 

 

0 
 

877 

 

0 

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 450 
   

450 

 

0 

Grunde og bygninger 1.350 
 

0 
 

0 

 

1.350 

        Finansielle anlægs- 
       aktiver i alt 2.677 

 

0 
 

1.327 
 

1.350 

        ANLÆGS- 
       AKTIVER I ALT 2.677 

 

0 
 

1.327 
 

1.350 

        

        Tilgodehavender tilknyttede 89 
 

0 
 

89 
 

0 

Selskabsskat 0 
 

0 
 

0 
 

0 

Periodeafgrænsningsposter 40 
 

0 
 

40 
 

                              0 

        TILGODEHAVENDER 129   0   129   0 

        LIKVIDE BEHOLDNINGER 19 
 

0 
 

19 
 

0 

        OMSÆTNINGSAKTIVER 148 
 

0 
 

148 
 

0 

        AKTIVER I ALT 2.825 
 

0 
 

1.475 
 

1.350 
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PASSIVER 

       

        Selskabskapital 125 
 

125 
 

125 
 

125 

Opskrivning 1.347 
 

-125 
 

324 
 

898 

Overført overskud 236 
 

0 
 

184 
 

52 

Udbytte 0 
 

0 
 

0 
 

0 

        EGENKAPITAL I ALT 1.708 
 

0 
 

633 
 

1.075 

        Realkreditgæld 1.000 
   

0 
 

1.000 

Gæld til anpartshaver 362 
 

0 
 

306 
 

56 

Gæld til anpartshaver, regulering -258 
 

0 
 

-258 
 

0 

Skyldige deposita 13 
   

13 
 

0 

Anden gæld 0 
 

0 
 

0 
 

0 

        GÆLDSFORPLIGTELSER 1.117 
 

0 
 

61 
 

1.056 

        PASSIVER I ALT 2.825 
 

0 
 

694 
 

2.131 

 

Tabel 1. Spaltningsbalance efter grenspaltning. Egen tilvirkning. 

 

Eftersom spaltningen sker med succession, indtræder kapitalejeren af det modtagende selskab i det 

indskydende selskabs anskaffelsestidspunkt, hensigt og anskaffelsessum. Det modtagende selskab 

indtræder ligeledes i det indskydende selskabs stilling hvad angår foretagne afskrivninger og 

eventuelle nedskrivninger. 

 

Ophørsspaltning  
 

Ved ophørsspaltning overføres alle aktiviteter i selskabet til to eller flere nye eller allerede 

eksisterende selskaber og efter spaltningen lukkes det indskydende selskab. Dette er vist i 

nedenstående figur 2. Der er derfor ikke som ved grenspaltningen krav til at det skal være en 

selvstændig gren af selskabet der kan fungere for egne midler der overføres, men formålet må 
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selvfølgelig ikke være skatteunddragelse eller skatteundgåelse. Dog skal ejerne vederlægges med 

aktier eller anparter svarende til den andel de havde før spaltningen, jf. FUL §15a, stk. 2, pkt. 1. 

 

Før spaltningen: 

 

Figur 2. Ophørsspaltning med fortsættelse af samarbejde hvor ejer A og B efter spaltningen fortsat ejer 50% af begge 

modtagende selskaber. 

 

Ejerne af det indskydende selskab kan dog vælge at de ved spaltningen kun modtager aktier i hvert 

sit selskab således at de efter spaltningen ikke længere driver virksomhed sammen mere som vist 

nedenfor i figur 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indskydende 

selskab 

Modtagende 

selskab 

Modtagende 

selskab 

Ejer A Ejer B 

Ejer A Ejer B 

Efter spaltning: 
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Før spaltning: 

 

Figur 3. Ophørsspaltning med afslutning af samarbejde 

 

Det er ikke et krav ved ophørsspaltning at de aktiver og passiver, der overføres til de modtagende 

selskaber, skal kunne udgøre en selvstændig enhed der kan fungere for egne midler som ved 

grenspaltning, så man kan overføre likvider til et selskab og resten af aktiviteterne til et andet 

selskab. Men der har dog været afgørelser på ophørsspaltninger der er blevet underkendt grundet 

manglende begrundelse for ophørsspaltningen, hvor Skat i stedet har ment at omstruktureringen har 

haft skatteunddragelse eller skatteundgåelse som begrundelse for den ønskede omstrukturering.  

 

Et eksempel på dette er SKM2008.335.LSR hvor to ejere først havde foretaget en skattefri 

virksomhedsomdannelse og dernæst en skattefri aktieombytning for at stifte et fællesejet holding-

selskab. Ejerne ønskede senere at ophørsspalte det fællesejede holding-selskab, således at de fik 

hver deres holdingselskab, som hver ejede 50% af datterselskabet, dvs. der sker ikke en forrykning 

af ejerandelene. Dette skete da ejerne havde forskellige ønsker om hvordan og hvor meget der 

skulle investeres i selskabet. Skattecentret havde først givet afslag på ophørsspaltningen med 

begrundelsen at ophørsspaltningen skyldes skatteunddragelse eller skatteundgåelse som 

hovedformål. Landskatteretten underkendte dog senere denne afgørelse og gav tilladelse til 
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ophørsspaltningen med den begrundelse at der i de konkrete aktivitets- og investeringsplaner ikke 

var grundlag for at anse ophørsspaltningen som skatteunddragelse eller skatteundgåelse. 

 

En anden ansøgning om ophørsspaltning blev afvist med begrundelsen at der forelå 

skatteunddragelse eller skatteundgåelse (SKM2006.163.LSR). Ejeren af selskabet søgte om 

ophørsspaltning af selskabet som både drev handel med tøj og derudover havde en 

ejendomsportefølje og værdipapirportefølje. Ejerens tre børn deltog alle i driften af selskabet. 

Ønsket var at udspalte tøj-delen og ejendomsporteføljen til et selskab og værdipapirporteføljen til et 

andet selskab. Efter spaltningen vil det ene selskab med værdipapirporteføljen være ejet 100% af 

ejeren og det andet (tøj-delen og ejendomsporteføljen) vil være ejet 10% af ejeren og 90% af hans 

tre børn. Skat afviste ophørsspaltningen med den begrundelse at ophørsspaltningen ikke finder sted 

af forretningsmæssige hensyn men af hensyn til faderens udtræden af selskabet og udskydelse af 

aktieavancebeskatning ved afståelse af aktier i driftsselskabet. Landsskatteretten tiltrådte Skats 

afgørelse og selskabet kunne derfor ikke anvende skattefri spaltning med tilladelse til at kunne 

foretage den ønskede omstrukturering. 

 

De to domme viser at det er vigtigt at den forretningsmæssige baggrund er velbeskrevet og konkret, 

og at ophørsspaltninger er begrundet af forretningsmæssige hensyn og ikke af hensyn til 

virksomhedsdeltagerne. Afslaget i SKM2006.163.LSR kunne måske have været undgået hvis 

faderen også efter spaltningen havde deltaget i driften af selskabet med tøj-delen og 

ejendomsporteføljen, da han i den konkrete sag udtræder af driften af selskabet og efter spaltningen 

kun ville have et pengetankselskab. 

 

Jeg har nedenfor indsat et eksempel på en ophørsspaltning. Jeg antager lige som før at der er givet 

tilladelse fra Skat til at foretage ophørsspaltningen. Der ønskes en ophørsspaltning, da ejerne af det 

indskydende selskab ønsker at dele driften op i to selskaber hvor de hver især overtager ejerskabet 

med et af de modtagende selskaber.    
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Indskydende Regulerin- 

 
Indskydende 

 
Åbningsbalance 

 
Åbningsbalance 

 
Selskab 

 

ger ved 

 
selskab 

 
Selskab A 

 
Selskab B 

 
før spaltning spaltning 

 
efter reg. 

 
under stiftelse 

 
under stiftelse 

 
t.kr.   t.kr.   t.kr.   t.kr.   t.kr. 

          AKTIVER 

         Goodwill 0 

 

400 

 

400 

 

200 

 

200 

Deposita 43 

 

0 

 

43 

 

43 

 

0 

          Finansielle anlægs- 

         aktiver i alt 43 

 
400 

 
443 

 
243 

 
200 

          Driftsmateriel og inventar 40 

 

0 

 

40 

 

20 

 

20 

          Materielle anlægs- 

         aktiver i alt 40 

 
0 

 
40 

 
20 

 
20 

          ANLÆGS- 

         AKTIVER I ALT 83 

 
400 

 
483 

 
263 

 
220 

          

          Tilgodehavender fra salg 1.526 

 

0 

 

1.526 

 

763 

 

763 

Igangværende arbejder 744 

 

0 

 

744 

 

372 

 

372 

Andre tilgodehavender 55 

 

0 

 

55 

 

40 

 

16 

Periodeafgrænsningsposter 0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

          TILGODEHAVENDER 2.325   0   2.325   1.175   1.151 

          Regulering, balancetilpasning 

      
-33,57 

 
33,57 

LIKVIDE BEHOLDNINGER 462 

 
0 

 
462 

 
197 

 
265 

          OMSÆTNINGSAKTIVER 2.788 

 
0 

 
2.788 

 
1.372 

 
1.416 

          AKTIVER I ALT 2.870 

 
400 

 
3.270 

 
1.635 

 
1.636 

PASSIVER 

         

          Selskabskapital 125 

 

35 

 

160 

 

80 

 

80 

Overført overskud 1.220 

 

265 

 

              

1.485  

 

743 

 

743 

Udbytte 0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

          EGENKAPITAL I ALT 1.345 

 
300 

 
1.645 

 
823 

 
823 

          Hensættelse til udskudt skat 164 

 
100 

 
264 

 
132 

 
132 
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          Leverandører af varer og 

tj.ydelser 253 

 
0 

 
253 

 
47 

 
206 

Selskabsskat 134 

 
0 

 
134 

 
67 

 
67 

Periodeafgrænsningsposter 30 

 
0 

 
30 

 
15 

 
15 

Anden gæld 945 

 
0 

 
945 

 
552 

 
393 

          GÆLDSFORPLIGTELSER 1.525 

 
0 

 
1.625 

 
812 

 
812 

          PASSIVER I ALT 2.870 

 
400 

 
3.270 

 
1.635 

 
1.635 

Tabel 2. Ophørsspaltning. Egen tilvirkning. 

 

Eftersom dette er en ophørsspaltning hvor kapitalejerne i det indskydende selskab efter spaltningen 

ejer hver deres selskab, er det vigtigt at der ikke sker en forskydning i mellem kapitalejerne. Det er 

derfor der sker en regulering via de likvide midler. De modtagende selskaber indtræder med 

succession i det indskydende selskabs stilling med hensyn til anskaffelsessum, hensigt, tidspunkt 

samt med hensyn til afskrivninger og eventuelle nedskrivninger. 

 

Skattefri spaltning 

 

Lovgrundlaget for skattefri spaltning er beskrevet af FUL §15 a og b og skattefri spaltning kan ske 

både med tilladelse fra Skat og uden tilladelse. Skattefri spaltning med tilladelse er beskrevet i FUL 

§15 a, stk 1, 2. pkt. og skattefri spaltning uden tilladelse i FUL §15a, stl 1, 4. pkt.  

 

De selskaber der kan anvende skattefri spaltning er beskrevet i EU's Fusionsdirektiv artikel 3 (EU’s 

Fusionsdirektiv, 90/434/EØF) hvilket vil sige at alle anpartsselskaber og aktieselskaber i Danmark 

kan anvende bestemmelserne i FUL § 15 a og 15 b. Hvis et selskab betegnes som værende en 

transparent enhed, dvs et selskab der efter SSL § 2 A ikke længere er skattepligtigt til Danmark, 

samt interessentskaber og kommanditselskaber, kan disse selskaber ikke anvende bestemmelserne i 

FUL § 15 a og b.  

 

Praksis vedr. spaltninger med tilladelser er omfattende og jeg vil i det følgende inddrage praksis 

hvor det er relevant. På baggrund af praksis og med hjemmel i FUL § 15a, stk. 1, 3. pkt. kan Skat 

fastsætte særlige vilkår for tilladelsen. Skat vil aldrig give tilladelse til spaltning hvis der er 

mistanke om at der foreligger en mistanke om skatteunddragelse eller skatteundgåelse men Skat kan 
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i disse tilfælde vælge at fastsætte en række krav der skal være opfyldt for end spaltningen kan blive 

skattefri.  

 

Jeg vil begynde med at gennemgå skattefri spaltning med tilladelse, skattefri spaltning uden 

tilladelse og til sidst skattepligtig spaltning. Jeg vil under hvert område beskrive de subjektive og 

objektive betingelser, der skal være opfyldt for at kunne foretage en spaltning. Jeg vil ligeledes 

gennemgå de skattemæssige konsekvenser af spaltninger for både det indskydende og modtagende 

selskab samt kapitalejeren. Jeg vil undervejs forsøge at konkludere hvilke selskaber der kan 

anvende de forskellige typer spaltning, og hvilke fordele og ulemper der er ved de forskellige 

metoder. 

 

Skattefri spaltning med tilladelse 

 

Selskaber og rådgivere kan inden en omstrukturering vælge at få tilladelse fra Skat for på denne 

måde at sikre sig, at Skat ikke efterfølgende underkender den spaltningsplan som selskabet ønsker 

med den effekt at spaltningen bliver skattepligtig. Skat kan give tilladelse med eller uden vilkår 

eller vælge at give afslag, hvis Skat mener at det primære formål med spaltningen vil være enten 

skatteunddragelse eller skatteundgåelse. Lovgivningen er beskrevet i FUL §§ 15a og 15b. 

 

Der er en række objektive og subjektive regler, der skal følges for at kunne få tilladelse fra Skat til 

en skattefri spaltning. Jeg vil i det følgende beskrive disse regler og komme med praktiske 

eksempler, hvor Skat enten har tilladt skattefri spaltning eller har afvist spaltningsplanerne. Jeg vil 

desuden gennemgå nogle af de afgørelser der har været på skattefri spaltninger med tilladelser og 

give et bud på hvad selskaberne kunne have ændret for at de i stedet kunne have fået tilladelse fra 

Skat. 

 

Vederlæggelse 
 

Ved en skattefri spaltning er det et krav at kapitalejerne i det indskydende selskab skal vederlægges 

med kapitalandele i det modtagende selskab svarende til deres ejerandel i det indskydende selskab 

og eventuelt et kontant udligningssum, jf. FUL § 15a, stk. 2, 1. pkt, således at der ved spaltning ikke 

overføres værdier fra en kapitalejer til en anden. 



 20 

Det er dog muligt et en kapitalejer kun modtager en kontant udligningssum mens den anden ejer 

modtager kapitalandele i de modtagende selskaber som vist i figur 4. Dette er dog kun en mulighed 

for selskaber med mere end en kapitalejer, da mindst en kapitalejer skal modtage mindst en 

kapitalandel i den eller de modtagende selskaber. 

 

           A            B                                                    A                                                     B        

 

 

 

 

Figur 4. Figur af spaltning, hvor den ene kapitalejer modtager kapitalandele i de modtagende selskaber mens den anden 

kapitalejer kun modtager et kontant vederlag. 

 

Hvis kapitalejerne modtager en kontant udligningssum, vil de blive beskattet. Der er dog forskel på 

hvordan beskatningen foregår afhængigt af om kapitalejeren er en person eller selskab og hvor stor 

en ejerandel kapitalejeren havde før spaltningen. 

Hvis kapitalejeren er en person vil ethvert kontantvederlag i forbindelse med en grenspaltning blive 

beskattet som udbytte efter Personskatteloven (PSL) § 4A, mens selskaber kun er skattepligtige af 

udbytte hvis de ejer mindre end 10% af kapitalandelene i det indskydende selskab. På baggrund af 

dette vil selskaber, der ejer mere end 10% af kapitalandelene, ikke skulle beskattes af den kontante 

udligningssum eftersom disse er skattefrie, jf. SEL § 13, stk. 1. 

Hvis der sker en ophørsspaltning vil der ske beskatning af det kontante vederlag efter 

aktieavancebeskatningsloven (ABL), som om man har afstået kapitalandelene til tredjemand, jf. 

FUL § 15b, stk. 4, 3. pkt. Derfor vil en person blive beskattet efter ABL § 7 uanset hvor stor en 

kapitalandel vedkommende havde før spaltningen, mens selskaber ikke skal medregne gevinst eller 

tab på datterselskabs- eller koncernaktier efter ABL § 8, men dog skal medregne gevinst eller tab på 

kapitalandelene hvis selskabet har ejet mindre end 10% af kapitalandelene i det indskydende 

selskab, jf. ABL § 9.   

 

Vederlæggelsen kan ske enten i det ene eller det andet selskab eller ligeligt i begge, men der må 

ikke ske er forrykkelse af ejerforholdet mellem de to kapitalejere. Dette er sjældent et problem ved 

ophørsspaltninger, da en eventuel forrykkelse mellem kapitalejerne kan udlignes ved overførsel af f. 

eks likvide midler som vist i taleksemplet i tabel 2, men man skal huske at der ikke må opstå nye 

Selskab A Selskab A1 Selskab A2 
Kontant vederlag 
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aktiver eller passiver såsom mellemregninger mellem de modtagende selskaber. Det kan ikke lade 

sig gøre at udligne en forrykkelse af ejerforholdet ved en grenspaltning, da kravet til en 

grenspaltning er at det skal være en selvstændig gren af virksomheden der kan fungere for egne 

midler, der overføres til det modtagende selskab.   

 

Pro rata-kravet betød at kapitalejerne i det indskydende selskab skulle vederlægges i samme forhold 

som i det indskydende selskab. Det var desuden et krav før 1. juli 2002 at den kontante 

udligningssum maksimalt kunne udgøre 10% af vederlagets størrelse. Efter den 1. juli 2002 blev det 

muligt at man ved spaltninger, hvor der var flere kapitalejere i det indskydende selskab, kunne 

vederlægge en af kapitalejerne med en kontant udligningssum mens den anden kapitalejer blev 

vederlagt med kapitalandele i det modtagende selskab.  

 

Da kapitalejerne i det indskydende selskab skal modtage kapitalandele i det modtagende selskab 

svarende til deres kapitalandele i det indskydende selskab eller en kontant udligningssum, er det 

vigtigt at der sker en korrekt værdiansættelse af kapitalandelene i det indskydende selskab. Hvis 

kapitalejerne er interesseforbundne parter såsom familie vil TSS cirkulærerne nr 2000-9 og 2000-10 

blive anvendt til korrekt værdiansættelse af kapitalandelene i det indskydende selskab. 

 

Krav til grenspaltning 
 

Hvis selskabet vælger at foretage en skattefri grenspaltning skal spaltningen opfylde kravet til 

grenspaltning jf. FUL § 15a, stk. 3 og § 15c, stk. 2 og som beskrevet ovenfor i afsnittet om 

grenspaltning på side 9.  

 

Spaltningsdato 
 

Spaltningsdatoen skal være sammenfaldende med det modtagende selskabs regnskabsdato, jf. FUL 

§ 5. Hvis det modtagende selskab stiftes i forbindelse med spaltningen, svarer datoen på 

åbningsbalancen til spaltningsdatoen og hvis det modtagende selskab allerede eksisterer skal 

spaltningsdatoen være første dag i det modtagende selskabs regnskabsår. I det tilfælde at der sker 

indtræden eller ophør af koncernforbindelse, vil spaltningsdatoen være den dag hvor ophør eller 

indtræden i sambeskatning sker i henhold til FUL § 5, stk. 3.   
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Et eksempel på en regnskabsperiode, der ville leve op til kravene i FUL § 5, er f. eks. hvis et 

datterselskab ejes 100% af et moderselskab og derfor vil indgå i sambeskatning i henhold til SelSkL 

§ 31. Hvis man ønsker at foretage en ophørsspaltning af datterselskabet og datterselskabet udtræder 

af koncernforbindelsen, vil spaltningsdatoen være den dag hvor spaltningen vedtages af det ledende 

organ og ikke datoen for regnskabsåret i det modtagende selskab. 

Hvis selskabet derimod ikke har været i koncernforbindelse før spaltningen og udspaltes til to 

nystiftede selskaber, der stiftes f. eks. 1. maj, vil spaltningsdatoen være 1. maj for alle tre selskaber. 

Det sidste tilfælde er, hvis der udspaltes til et allerede eksisterende selskab. Jeg antager her at det 

indskydende selskab ikke er i koncernforbindelse med andre selskaber. Hvis det indskydende 

selskab f. eks. har regnskabsår fra 1. juli – 30. juni mens det modtagende selskab har regnskabsår 

fra 1. januar – 31. december, vil spaltningsdatoen være 1. januar og spaltningen skal være godkendt 

i de relevante organer senest på den 30. juni for at kunne gennemføres. 

 

Forretningsmæssig begrundelse 
 

Der skal være en skattemæssig begrundelse for at Skat vil give tilladelse til en skattefri spaltning, 

dvs. formålet med spaltningen skal være oppebåret af hensynet til selskabets drift og ikke af hensyn 

til kapitalejernes situation. 

 

Den forretningsmæssige begrundelse har betydelig vægt efter pro rata- kravet blev fjernet ved 

lovændring den 1. juli 2002 (Halling-Overgaard og Olesen, Generationsskifte og omstrukturering – 

Det skatteretlige grundlag, 2010, s. 396).  

 

Der findes ikke en beskrivelse i lovgivningen vedr. forretningsmæssig begrundelse da det vil være 

en skønsmæssig bedømmelse, der vil afgøre om den beskrevne omstrukturering er 

forretningsmæssigt begrundet eller om den er et forsøg på skatteundgåelse eller skatteunddragelse. 

Den forretningsmæssige begrundelse er dog nævnt i Fusionsdirektivets artikel 11, 1a (EU's 

Fusionsdirektiv, 90/434/EØF):”som hovedformål eller som et af hovedformålene har skattesvig 

eller skatteunddragelse; såfremt en af de i artikel 1 omhandlede transaktioner ikke foretages ud fra 

forsvarlige økonomiske betragtninger, såsom omstrukturering eller rationalisering af aktiviteterne i 

de selskaber, der deltager i transaktionen, kan dette skabe formodning om, at hovedformålet eller et 

af hovedformålene med transaktionen er skattesvig eller skatteunddragelse.” 
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Da begrebet ”Forretningsmæssigt begrundet” er beskrevet i praksis, vil jeg i det nedenstående 

gennemgå dette og komme med relevante eksempler. 

 

Generationsskifte 

 

Generationsskifte er en ofte anvendt forretningsmæssig begrundelse for ansøgning om tilladelse til 

skattefrie spaltninger. En skattefri spaltning er et godt omstruktureringsværktøj man kan anvende 

ved generationsskifte, da det kan være både dyrt og besværligt for køberen at skulle overtage 

selskabet, da vedkommende ofte skal låne penge for at kunne købe selskabet. Ved at foretage en 

spaltning kan man over en årrække købe kapitalandelene fra den oprindelige ejer f.eks. via 

udbyttebetalinger og derved overtage selskabet. Et generationsskifte vil oftest foregå ved at man 

først foretager en skattefri aktieombytning og dernæst en spaltning af selskabet. 

 

Skattemyndighederne vil være meget opmærksomme på at et generationsskifte ikke bare anvendes 

til at den udtrædende kapitalejer undgår beskatning, hvis vedkommende i stedet for spaltningen 

havde solgt sine kapitalandele i selskabet og var blevet aktieavancebeskattet af dette. Derfor vil et 

eventuelt tilbagesalg af kapitalandele ofte medfører at tilladelse ikke bliver givet, da myndighederne 

mener at der i disse tilfælde ligger skatteunddragelse eller skatteundgåelse til grund for 

omstruktureringen.  

 

En sag om generationsskifte var igennem både Skat og Landsskatteretten begge med et afslag til 

ansøgningen, men sagen endte med at få tilladelse fra  skatteministeriet (SKM2007.806.LSR og 

SKM2007.806.DEP). 

Et selskab drev virksomhed med autolakering og der blev solgt en andel til to medarbejdere med 

henblik på et senere generationsskifte. Selskabet blev omdannet fra et interessentskab i 2003 således 

at den oprindelige ejer, A, fik 80% af kapitalandelene mens de to medarbejdere fik 10% hver. Der 

blev søgt om tilladelse til at foretage en skattefri aktieombytning til et fælles holdingselskab og 

derefter en skattefri spaltning af holdingselskabet. Dette blev gjort for at den oprindelige ejer kunne 

indløse kapitalandele i datterselskabet og på denne måde overdrage selskabet til de to medarbejdere. 

Selskabet ville med omstruktureringen lave en holdingstruktur, som gav mulighed for 

risikoafgrænsning samt en glidende overdragelse af den oprindelige ejers kapitalandele i selskabet 

til de to medarbejdere. 
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Told- og Skattestyrelsen samt Landsskatteretten gav afslag på dette med en begrundelse at 

omstruktureringen havde skatteunddragelse eller skatteundgåelse som formål, da de to 

medarbejdere kunne kræve at den oprindelige ejer skal indløse sin ejerandel i selskabet. Desuden 

havde den oprindelige ejer havde en negativ anskaffelsessum på kapitalandelene hvilket ville betyde 

at han skulle beskattes af den negative anskaffelsessum hvis han solgte eller lukkede selskabet.   

Der blev givet tilladelse af Skatteministeriet da de ikke mente at det var tilstrækkeligt bevist, at der 

lå skatteunddragelse eller skatteundgåelse til grund for omstruktureringen. Skatteministeriet skrev i 

deres begrundelse at de to medarbejdere ikke havde tilstrækkelig likviditet til at kunne købe den 

oprindelige ejer ud af selskabet og at den eneste måde for dem at kunne overtage selskabet var ved 

at købe den oprindelige ejer ud via udbytteudlodninger til holdingselskaberne fra selskabet. 

Ministeriet lagde desuden vægt at på at den oprindelige ejer kunne have overdraget kapitalandelene 

med succession til de to medarbejdere efter ABL § 35, hvilket ikke ville have udløst beskatning. 

Derudover blev under retssagen foretaget en ændring af den oprindelige ejers anskaffelsessum 

således at den blev positiv og derved ikke ville udløse beskatning når han solgte sine kapitalandele. 

 

Som man kan se af ovenstående, er det ved spaltninger hvor den forretningsmæssige begrundelse er 

generationsskifte, meget vigtigt at den forretningsmæssige begrundelse er gennemarbejdet, da både 

den udtrædende og den indtrædende kapitalejer begge vil have en interesse i ikke at skulle betale for 

meget i skat. Generationsskifte er derfor også et område hvor der ligger mange afslag på 

ansøgninger om skattefri spaltninger med den begrundelse, at der ligger skatteundgåelse eller 

skatteunddragelse til grund for den ønskede spaltning. Som man kan se af ovenstående sag kan det 

være svært for Skat af afvise ansøgninger om skattefri spaltninger pga generationsskifte, hvis 

kapitalandelene kan overdrages med succession på anden vis.  

 

Uenighed mellem kapitalejere 
 

Når der er flere kapitalejere involveret i driften af et selskab, kan det på et tidspunkt ske at de ikke 

er enige om enten udbytteudlodning fra et fælles holdingselskab eller om forretningsplanen for 

driftsselskabet. I disse situationer kan det være påkrævet at man f.eks. spalter holdingselskabet, da 

kapitalejerne med hvert deres holdingselskab selv kan bestemme, hvor meget udbytte der skal 

udbetales.  
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Den forretningsmæssige begrundelse i disse sager vil være at det er umuligt at videredrive 

selskabet, hvis der er stor uenighed mellem kapitalejerne. Praksis viser dog at det kræver betydelige 

beviser for at kapitalejerne ikke kan arbejde sammen mere og at deres uenighed vil influere på 

driften af selskabet. 

 

Skat gav afslag på en skattefri spaltning som var begrundet i uenighed mellem kapitalejerne 

(SKM2006.139.SKAT). To brødre ejede et selskab, Selskab A der havde fem 

udlejningsejendomme, med hver 47% og de resterende 6% ejedes af Selskab A. De ønskede 

tilladelse til en skattefri spaltning grundet uenighed om hvordan den frie kapital skal anvendes, f. 

eks. på forbedringer af de eksisterende ejendomme eller investeringer i nye ejendomme. Derudover 

er der uenighed om placeringen af selskabets administration, da den ene ejer boede på Fyn mens 

den anden boede i Københavns-området. De ønskede at spalte at foretage en grenspaltning af 

Selskab A således at visse ejendomme overføres til Selskab D, andre til Selskab E og de resterende i 

Selskab A. Den ene bror vil herefter være eneaktionær i Selskab A og blev vederlagt med aktier i 

selskab E, mens den anden bror udelukkende bliver vederlagt med aktier i Selskab D. Der ville i 

forbindelse med spaltningen blive foretaget en nedsættelse af aktiekapitalen i Selskab A med den 

begrundelse at aktivmassen herefter var svarende til 50% i Selskab A og E og 50% i Selskab D.  

Skat gav afslag på denne anmodning med den begrundelse at der ved denne model ikke overføres 

kapitalandele i samme forhold som før spaltning og at der derfor sker en forskydning mellem de to 

brødre. Skat kunne derfor ikke anerkende at spaltningen kan foretages med baggrund i FUL § 15a, 

stk. 2, med begrundelsen af den ene bror kun modtog nyudstedte aktier i Selskab E og at dette ikke 

svarede til den ejerandel der var i Selskab A inden spaltningen.  

 

Ovenstående dom viser at det er meget vigtigt at man som rådgiver er inde i reglementet for en 

omstrukturering man foreslår, da ovenstående dom kunne have været accepteret hvis begge brødre 

havde modtaget kapitalandele i det modtagende selskab eller en kontant udligningssum svarende til 

den ejerandel, de hver især havde inden omstruktureringen. 

 

Efterfølgende frasalg af aktiviteter 
 

Praksis har vist at en stor del af tilladelserne til skattefrie spaltninger søges på baggrund af 

efterfølgende salg af aktiviteter eller kapitalandele. Salg af aktiviteter eller kapitalandele vil altid 
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medfører beskatning og Skat vil i disse tilfælde altid være meget opmærksomme på om spaltningen 

er forretningsmæssigt begrundet og det vil derfor være en meget konkret begrundelse fra sag til sag 

som vist i de nedenstående domme. Dette skyldes at selskaber der ejer mindst 10% af 

kapitalandelene kan sælge disse skattefrit, hvorimod selskabet vil blive afståelsesbeskattede ved 

salg af aktiviteter. 

 

Et selskab søgte om tilladelse til skattefri grenspaltning med et efterfølgende salg af kapitalandele i 

det udspaltede selskab (SKM2006.644.SKAT). Selskab A var ejet 100% af et holdingselskab og var 

involveret i drift af ejendomme. Derudover ejede Selskab A udlejningsejendomme. Selskab A 

ønskede at foretage en grenspaltning to ejendomme til et andet, allerede eksisterende, selskab B der 

ikke havde nogen driftsaktiviteter og en ejendom til et nystiftet selskab, C. Vederlaget til 

holdingselskabet sker udelukkende med kapitalandele i selskaberne B og C.  

Den forretningsmæssige begrundelse for at foretage grenspaltningen var at selskab A ønskede at 

sælge nogle af ejendommene men også at opnå en adskillelse mellem de af selskab A ejede 

erhvervsejendomme og beboelsesejendomme. Derudover ønskede selskab A den større fleksibilitet 

det ville give at kunne sælge et selskab frem for de enkelte ejendomme. Der forelå ikke aktuelle 

salgsplaner for ejendommene og det var ikke sikkert at det var muligt at opnå en salgspris der var 

tilfredsstillende for sælger. Kapitalejeren oplyste senere at man ikke ønskede at overføre 

ejendomme til det nystiftede selskab men udelukkende til det allerede eksisterende selskab. 

Skat angav som begrundelse for tilladelsen at der i dette tilfælde ikke opstår rene likvide selskaber 

uden erhvervsaktivitet, og at det blev antaget at hvis selskab A var blevet spaltet alene med det 

formål at kunne sælge ejendomme som et selskab i stedet for et salg af den enkelte ejendom var 

selskab A blevet søgt spaltet således at hver enkel ejendom blev overført til et selskab. Skat gav 

tilladelse til den skattefrie spaltning, da de mente at spaltningen var forretningsmæssigt begrundet. 

Skat anførte at det desuden havde været af afgørende betydning af salget af ejendommene i selskab 

A sammenholdt med salg af det udspaltede selskab havde været skattemæssigt neutralt. 

  

Skat gav afslag på en skattefri spaltning af et selskab indsendt i 2006 (SKM2009.143.LSR). Et 

dansk selskab, der ultimativt ejedes af et svensk selskab, drev virksomhed indenfor to separate 

områder. Selskabet ønskede nu at foretage en skattefri grenspaltning hvor moderselskabet skulle 

vederlægges med kapitalandele i det nystiftede selskab, B. Det blev ligeledes oplyst at selskabet 
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havde en aftale med et andet selskab om at købe selskab B efter spaltningen og at det var et krav for 

salget, at de kan købe et selskab og ikke kun aktiviteten. 

 Skat valgte ikke at give tilladelse til den skattefrie spaltning med den begrundelse at den blev 

foretaget med skatteunddragelse eller skatteundgåelse som hovedformål. Afgørelsen blev truffet på 

baggrund af tre punkter:  

 Det fraspaltede selskab skulle sælges umiddelbart efter spaltningen 

 Beslutningen var foretaget af koncernen selv 

 Provenuet ved salget skulle ikke geninvesteres i det oprindelige selskab 

Selskabet valgte at indklage afgørelsen til Landsskatteretten, men Landsskatteretten tiltrådte Skats 

afgørelse og gav afslag på den skattefrie spaltning. 

 

Hvis man sammenligner de to domme, kan man se at der i den sidste afgørelse var en køber til det 

udspaltede selskab mens der endnu ikke var en køber i det første selskab, samt at argumentationen 

for spaltningen er meget konkret og forretningsmæssigt velbegrundet i den første sag, mens der på 

ansøgningstidspunktet for den anden sag stort set er lavet en aftale med en potentiel køber.  

Det kan være meget svært at få tilladelse til skattefri spaltning med den forretningsmæssige 

begrundelse med efterfølgende frasalg, da frasalget af det udspaltede selskab vil være skattefrit hvis 

det indskydende selskab ejer mere end 10% af kapitalandelene. Derfor skal ansøgningen være 

forretningsmæssigt velbegrundet og skattevirkningen skal helst være minimal. Skat vil dog altid 

foretage en konkret bedømmelse af hver enkelt sag. 

 

Spaltning i forbindelse med separation eller skilsmisse 
 

I de tilfælde hvor et selskab drives af to tidligere ægtefæller, vil en skattefri spaltning være et godt 

værktøj til at fordele de aktiver og passiver der findes i det fælles ejede selskab. Det er set i praksis 

at Skat anser en skilsmisse som en legal forretningsmæssig begrundelse, også selv om der ikke har 

været uoverensstemmelse mellem de tidligere ægtefæller og derfor har givet tilladelse til en 

skattefri spaltning. Det kræver dog at begge ægtefæller er involveret i driften af selskabet da en 

skattefri spaltning ikke kan anvendes som en måde at undgå at den ægtefælle der driver selskabet 

skal udlodde midler fra selskabet for at kunne betale ægtefællen i forbindelse med skilsmissen.  
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Der findes to afgørelser som anses for værende vejledende indenfor dette område, hvor der blev 

givet tilladelse til den ene ansøgning (SKM2002.407.TSS) og afslag på den anden 

(SKM2005.284.TSS).  

 

Et ægtepar havde begge været aktivt involveret i driften af selskabet A men blev separeret i 2002 

(SKM2002.407.TSS). De ønskede derfor at ophørsspalte selskab A og de tidligere ægtefæller ville 

herefter blive vederlagt med kapitalandele i hvert deres holdingselskab svarende til deres ejerandel i 

selskab A. Begrundelsen var separationen og de eventuelle samarbejdsproblemer der kunne opstå 

som følge af separationen. Tilladelsen blev givet af Told- og Skattestyrelsen uden særlige vilkår, da 

begge tidligere ægtefæller havde været involveret i driften af selskabet. 

 

I den anden sag, SKM2005.284.TSS, ansøgte en ægtefælle om skattefri ophørsspaltning af selskab 

A til to nye selskaber, B og C. Selskab A er holdingselskab for D. Begrundelsen for ansøgningen 

om skattefri ophørsspaltning var separation og de formodede problemer med fremtidigt samarbejde. 

Selskab B skulle modtage anparter i de driftsaktive selskaber mens selskab C skulle modtage 

likvider og andele i tilgodehavender. Den oprindelige ejer af selskab A skulle herefter modtage 

kapitalandele i selskab B, mens den tidligere ægtefælle skulle modtage kapitalandele i selskab C. 

Det blev ligeledes anført at man ønskede en spaltning i modsætning til en likvidation eller 

udbytteudlodning for at sikre et solidt, økonomisk grundlag for selskaberne med hensyn til 

fremtidig drift.  

Skat gav afslag på ansøgningen med den begrundelse, at den tidligere ægtefælle hverken var 

kapitalejer i selskab A eller deltog i driften andet end som bestyrelsesmedlem. Skat afgjorde derfor 

at spaltningen udelukkende havde til formål at undgå udbyttebeskatning og at spaltningen derfor 

ikke var forretningsmæssigt begrundet. 

 

Som man kan se at de to ovennævnte sager, er det kun muligt at få tilladelse til at foretage en 

skattefri spaltning med skilsmisse eller separation som forretningsmæssig begrundelse, hvis begge 

parter har været involveret i driften af selskabet. Hvis ikke begge parter er involveret i driften, vil 

spaltningen have skatteunddragelse eller skatteundgåelse som formål, da den aktive part på denne 

måde kan undgå udbyttebeskatning. 
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Opdeling af pengetankselskab 
 

Det kan være særdeles vanskeligt at få tilladelse til en skattefri spaltning af et pengetankselskab. Et 

pengetankselskab er et selskab uden egentlig aktivitet andet end besiddelse af finansielle aktiver og 

likvider. Skat ligger i disse ansøgninger meget vægt på om der er en forretningsmæssig begrundelse 

for den ønskede spaltning. Man kan også se af praksis at medmindre der foreligger væsentlige 

forretningsmæssige årsager til spaltningen såsom ønsket om at genoptage driften igen efter 

spaltningen, er det yderst sjældent at Skat giver tilladelse til skattefri spaltning af 

pengetankselskaber. 

 

Skat bedømte i SKM2006.324.SKAT at selskab A kunne ophørsspaltes skattefrit. Selskab A havde 

tidligere frasolgt driftsaktiviteterne og fungerede nu som pengetankselskab. Selskab A var ejet 

87,5% af person A og 12,5% af person B, og kapitalejerne kunne ikke enes om hvordan midlerne i 

selskab A skulle anvendes, hvilket skyldes stor aldersforskel mellem kapitalejerne. Selskab A havde 

stillet garantier i forbindelse med driftsaktiviteterne og disse løb frem til 2010. Det fremgik af 

spaltningsplanen at begge kapitalejerne ville blive vederlagt svarende til deres ejerandel i det 

indskydende selskab. Den forretningsmæssige begrundelse var uenighed mellem kapitalejerne 

vedrørende fremtidige investeringer og da de to kapitalejerne var i familie havde majoritetsejeren 

ikke lyst til at bestemme over minoritetsejeren. Person A har allerede konkrete forretningsmæssige 

planer for sit selskab og havde inden ansøgning om ophørsspaltningen aktivt været involveret i nye 

projekter. Skat mente på baggrund af det beskrevne at spaltningen var forretningsmæssigt begrundet 

og gav tilladelse uden vilkår. 

 

Skat gav afslag på et andet afslag på en skattefri ophørsspaltning af et pengetankselskab 

(SKM2006.325.SKAT). Selskab A afhændede i 2003 al aktivitet og selskab A var ejet af person A 

med 90,08%, 31,72% af person A personligt og 58,36% af selskab F der ejes 100% af person A, og 

person B med 9,92%. Kapitalejerne ville blive vederlagt i samme forhold som i det indskydende 

selskab. Også i dette tilfælde var der uenighed mellem de to kapitalejere med hensyn til hvordan 

midlerne i selskab A skulle investeres og også i her var der stor aldersforskel mellem kapitalejerne. 

Derudover ønskede person B at foretage et generationsskifte således at hans fire børn indtrådte i 

ejerkredsen i stedet for B og på baggrund af dette ønskede person B ikke at foretage risikable 

investeringer. Person B ønskede desuden at selskab A skulle investere i børnenes virksomheder. 

Dette ønskede person A ikke og deri lå grunden til uoverensstemmelserne. 
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Skat gav afslag på ansøgningen da de ikke mente den forretningsmæssige begrundelse var 

tilstrækkelig konkret eller sandsynliggjort. Skat mente desuden at ansøgningen om spaltning var 

fremsat for at undgå en likvidation og deraf følgende beskatning. 

 

Man kan se at der er store lighedspunkter mellem de to domme hvis man sammenligner dem. Det 

der gør at der gives afslag i den sidste dom er at der her ikke som i den først dom er konkrete planer 

for hvilke investeringer kapitalejerne hver især ønsker at foretage. Derudover var der i den første 

dom betydelige garantiforpligtigelser, hvilket vil besværliggøre en likvidation af selskabet.  

 

Hvilke selskaber kan vælge skattefri spaltning med tilladelse 
 

En af fordelene ved at anvende skattefri spaltning med tilladelse er at man inden man foretager den 

skattefrie spaltning har fået tilladelse fra Skat, og derfor ikke risikerer at det man troede var en 

skattefri spaltning senere bliver underkendt af Skat og derfor bliver til en skattepligtig spaltning. 

 

Det er dog vigtigt at der foreligger konkrete og saglige forretningsmæssige begrundelser for den 

ønskede omstrukturering, da det ellers kan være meget svært at få tilladelse til den ønskede 

omstrukturering. Derudover skal der være konkrete planer der ligger til grund for den ønskede 

spaltning, som i dommen vedrørende opdelingen af pengetankselskabet i SKM2006.324.SKAT, 

hvor den ene ejer allerede havde planer om hvordan midlerne i hans udspaltede selskab skulle 

anvendes.  

 

Der må selvfølgelig ikke foreligge skatteunddragelse eller skatteundgåelse som grund til at foretage 

den skattefrie spaltning. 

 

Ved grenspaltninger er det som regel en fordel at foretage disse med tilladelse fra Skat, da det kan 

være meget svært at opfylde kravene til at foretage en grenspaltning uden tilladelse som jeg vil 

beskrive mere indgående i næste afsnit.  

 

Hvis man skulle få afslag på den ønskede omstrukturering kan man dog altid søge om omgørelse, 

og forsøge at tilrette forholdene, således at spaltningen kan foretages med tilladelse.  
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Skattefri spaltning uden tilladelse 

 

Lovgrundlaget for skattefrie spaltninger uden tilladelser er beskrevet i FUL §15a, stk. 1, pkt. 4-10, 

og de samme objektive krav som er tilstede for spaltninger med tilladelser er også gældende for 

spaltninger uden tilladelser. Skattemæssigt gælder de samme regler vedr. succession, 

underskudsfremførsel, tabsfremførsel, som hvis spaltningen gennemføres med tilladelse men 

spaltningen behøver ikke være forretningsmæssigt begrundet og må gerne gennemføres, hvis 

begrundelsen for spaltning uden tilladelse ikke er skatteunddragelse eller skatteundgåelse. Der blev 

dog indført en række værnsregler for at undgå at selskaber benytter skattefrie spaltninger uden 

tilladelser til at gennemføre omstruktureringer, der ville give skatteunddragelse eller 

skatteundvigelse for det indskydende eller modtagende selskab. Det gælder også for spaltning uden 

tilladelse at der ikke ved spaltningen må opstå nye aktiver eller passiver, og at der skal ske tildeling 

af aktier eller anparter i samme forhold i det modtagende selskab som det var oprindeligt i det 

indskydende selskab. 

 

Alle selskaber der kan anvende skattefrie spaltninger uden tilladelse er de selskaber der er omfattet i 

EU's fusionsdirektiv 90/434/EØF artikel 3, nemlig aktie- og anpartsselskaber. Dog kan selskaber 

der anses som en transparent enhed ikke anvende reglerne beskrevet i FUL § 15a, stk. 1, pkt. 4-10. 

  

Jeg vil i det nedenstående gennemgå de forskellige paragraffer fra FUL, der alle blev indført som 

værnsregler, samt hvilke konsekvenser værnsreglerne har for den skattefrie spaltning uden 

tilladelse.  

 

Holdingkravet 
 

Holdingkravet blev indført som værnsregel for at sikre at selskaber der efter spaltningen ejer mindst 

10% af aktierne i det modtagende selskab ikke sælger aktierne lige efter spaltningen. Derfor kan 

man kun anvende skattefri spaltning uden tilladelse, hvis selskaber der efter spaltningen ejer mindst 

10% af kapitalen, ikke afstår aktierne eller anparterne i 3 år efter vedtagelsen af spaltningen, jf. 

FUL § 15a, stk. 1, 5. pkt. Dette gælder dog ikke hvis man i denne tre-års periode afstår aktierne i 

forbindelse med en skattefri omstrukturering, hvor der ikke sker vederlæggelse med andet end 

aktier som beskrevet i FUL § 15a, stk. 1, 6. pkt. I sådanne tilfælde fremføres restløbetiden til enten 
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selskabsejeren eller de deltagende selskaber (FUL § 15a, stk. 1, 7. pkt.). Dette kan f. eks. være hvis 

kapitalejeren ombytter aktierne i det modtagende selskab til et mellemliggende holdingselskab, det 

modtagende selskab efterfølgende spaltes skattefrit eller at det modtagende selskab indgår i en 

skattefri fusion (Juridisk vejledning, www.skat.dk, C.D.7.2.1). 

Et eksempel på dette kunne være et selskab, A, der spaltes til selskaberne B og C 1. januar 2011. 

Selskab A er ejet af holdingselskabet H. Den 1. december 2012 ombyttes aktierne i B og C til et 

mellemholdingselskab, M. Restløbetid fra 1. december 2012 til 1. januar 2014 på den første 

spaltning er nu overført på H’s kapitalandele i M, mens der gælder et nyt holdingkrav på M’s 

kapitalandele i B og C (eksempel taget fra Juridisk Vejledning, www.skat.dk, C.D.7.2.1). 

 

Holdingkravet gælder desuden kun hvis kapitalejerne er selskaber og ikke hvis det er personer i 

henhold til FUL § 15a, stk. 1, pkt. 4: ”Ved spaltning af et selskab har selskaberne som nævnt i 1. 

pkt. adgang til beskatning efter reglerne i §15b, stk. 1 og 2, uden at der er opnået tilladelse hertil fra 

told- og skatteforvaltningen, jf. dog pkt 5-10”. Dette er en værnsregel, der blev indført for at 

forhindre hurtigt salg af kapitalandelene. Hvis man sælger datterselskabsaktier eller 

koncernselskabsaktier vil salget være skattefrit uanset ejertid, jf. ABL § 8, mens salg af 

porteføljeaktier skal beskattes, jf. ABL § 9. Derfor blev det indført at man skulle beholde 

kapitalandelene i mindst tre år, hvis man havde en ejerandel på mindst 10% for at forhindre at 

selskabsdeltagere solgte kapitalandelene skattefrit straks efter spaltningen. Hvis kapitalandelene 

alligevel sælges indenfor en tre års periode, vil spaltningen blive skattepligtig og man skal oplyse 

Skat om dette inden for en måned efter salget, se FUL § 15a, stk. 7. Man kan dog ansøge Skat om at 

få lov til at sælge kapitalandelene skattefrit, men dette kræver en forretningsmæssig grund til dette.   

 

Den 1. januar 2013 blev der vedtaget en ændring således at selskaber, der ejer unoterede 

porteføljeaktier kan undlade at medregne avancer ved salg af aktier til den skattepligtige indkomst 

hvis de ejer mindre end 10% af aktierne (Skattefrie porteføljeaktier fra 1. januar 2013, 

Skattepolitisk oversigt, SPO2013.1). Til gengæld kan man ikke længere fradrage et tab på disse 

aktier, mens udbytte fra noterede selskaber hvor man ejer mindre end 10% af aktierne stadig er 

skattepligtigt. Grunden til at dette blev indført var for at fremme selskabers lyst til at investerere i 

iværksættervirksomheder, som ellers kan have svært ved at finde finansiering gennem de 

almindelige kilder, såsom banker etc. Skattefrie porteføljeaktier defineres som aktier der ikke er 

optaget til handel på et reguleret marked. Der er desuden en lang række værnsregler vedrørende 
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skattefrie porteføljeaktier, som jeg dog ikke vil gennemgår her med undtagelse af værnsregel 8 og 

9. 

Hvis et selskab der ejer skattefrie porteføljeaktier deltager i en skattefri spaltning uden tilladelse, er 

det skattefrie porteføljeaktier også omfattet af holdingkravet, så hvis de skattefrie porteføljeaktier 

sælges mindre end tre år efter den skattefrie spaltning er foretaget, vil spaltningen blive skattepligtig 

i stedet for skattefri om end ejeren af de skattefrie porteføljeaktier stadig vil være skattefri af 

avancen, jf. FUL § 15a, stk. 1, 5. pkt. Reglen om at der ikke må tildeles kontant vederlag til 

selskaber der ejer mere end 10% af kapitalen i det indskydende selskab også gældende for  

skattefrie porteføljeaktier, jf. FUL § 15a, stk. 2, 4. pkt 

 

Som skrevet er holdingkravet ikke relevant hvis selskabet er ejet af en person. Dette skyldes at al 

salg af aktier vil være skattepligtigt, hvis aktierne er ejet af en person i henhold til ABL § 12, hvor 

der står:” Gevinst ved afståelse af aktier medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst.” 

Personer har derfor ikke som selskaber mulighed for skattefrihed ved salg af aktier alt efter 

ejerandel, men vil blive beskattet via indregning i den skattepligtige indkomst uanset hvilken 

ejerandel vedkommende måtte have haft. 

 

Krav ved flere selskabsdeltagere 
 

Man kan ikke anvende skattefri spaltning uden tilladelse i henhold til FUL §15a, stk. 1, pkt. 8 hvis 

der er flere selskabsdeltagere. Dette kan heller ikke lade sig gøre hvis en eller flere af disse 

deltagere har været selskabsdeltagere i mindre end tre år uden at have flertallet af stemmerne, og 

hvis disse selskabsdeltagere efter spaltningen bliver selskabsdeltagere i et selskab, hvor de har 

flertallet af stemmerne. Dette gøres blandt andet for at undgå en situation hvor en ny 

selskabsdeltager indskyder kapital et selskab via en kapitalforhøjelse, og når selskabet efterfølgende 

spaltes vil den nye selskabsdeltager modtage aktier i det modtagende selskab og de oprindelige 

kapitalejere vil beholde aktierne i det indskydende selskab. På denne måde kan man sælge sin 

virksomhed og undgå den beskatning der ellers ville komme af salget.  

 

Skat gav afslag på en ansøgning om skattefri spaltning (SKM2010.862.SR). Selskab A blev stiftet i 

2000 og i 2008 blev der overdraget ejerandele til tre børn og endnu en overdragelse til et barn i 

2010. Selskabet ønskede at foretage en anpartsombytning og derefter en skattefri spaltning af det 
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nystiftede holdingselskab, således at faderen og de fire børn hver havde et holdingselskab som de 

hver især havde bestemmende indflydelse over. Børnene havde ikke bestemmende indflydelse på 

selskab A og havde alle en ejertid på under tre år. Det var anført i ansøgningen at børnene havde 

bestemmende indflydelse da de i henhold til Ligningslovens § 2, stk. 2 samt LL § 16 H, stk. 6 

kunne medregne faderens ejerandel til deres egen andel og på denne måde have bestemmende 

indflydelse.   

Skat gav afslag på dette med den begrundelse at man ikke kan se på alle selskabsdeltagere under et 

men var nødt til at se på hver enkelt selskabsdeltager. Derfor kunne man ikke i denne situation 

anvende LL § 2, men var nødt til at se på hvem der har bestemmende indflydelse i det indskydende 

og modtagende selskab. Selvom de fire børn indtrådte med succession og derfor havde haft 

kapitalandelene i mere end tre år, havde de ikke bestemmende indflydelse i det indskydende selskab 

men havde i deres holdingselskaber, og derfor kunne spaltningen ikke foretages skattefrit. 

 

Der blev dog givet et positivt bindende svar på en forespørgsel hvor kapitalejerne, Person X og hans 

tre børn, af selskab B ApS og C ApS ønskede først at foretage en skattefri anpartsombytning efter 

ABL § 36 til et fælles holdingselskab og derefter en skattefri ophørsspaltning uden tilladelse af 

holdingselskabet således at person X og hans børn kom til at eje selskaberne B ApS og C ApS 

gennem hvert deres holdingselskab (SKM2012.685.SR). Kapitalandelene i B ApS blev overdraget 

uden succession mens kapitalandelene i C ApS blev overdraget med succession. Kapitalandelene, 

som bestod af B anparter i begge selskaber, blev overdraget til børnene den 30. november 2011 

mens person X havde været i besiddelse af kapitalandelene siden henholdsvis februar 1985 og juli 

1999. Børnenes B anparter var uden stemme- og repræsentationsret. Skat blev spurgt om FUL § 

15a, stk. 8 var til hinder for den skattefrie spaltning uden tilladelse af det fælles holdingselskab. 

Dette gav Skat et positivt svar på med den begrundelse at selvom børnene ikke havde ejet aktierne i 

mere end et års tid, da svaret forelå fra Skat, ansås de alligevel for at have haft anparterne fra 

henholdsvis 1985 (B ApS), 1999 (C ApS) og 2011 (det fælles holdingselskab) og derfor havde 

børnene været virksomhedsdeltagere i mere end 3 år. Derfor kunne FUL § 15a, stk. 1, pkt. 8 

anvendtes i denne situation og spaltningen af holdingselskabet kunne derfor gennemføres skattefrit 

uden tilladelse fra Skat. 

Hvis børnene derimod ikke var indtrådt med succession i C ApS og efter ABL § 36 i B ApS havde 

dette ikke været muligt da de så var indtrådt på ombytningstidspunktet den 30. november 2011, og 

derfor ikke havde været virksomhedsdeltagere eller haft bestemmende indflydelse i minimum tre år. 
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Man kunne have reddet dette ved at tildele dem stemmeret på lige fod med person X, i så fald kunne 

FUL § 15a, stk. 1, pkt. 8 have været anvendt.  

 

Skattefri grenspaltning når selskabsdeltageren er næringsdrivende med aktier 
 

Skattefri grenspaltning, som beskrevet i FUL §15a, stk. 3, uden tilladelse kan ikke foretages for 

selskaber hvor selskabsdeltagere beskattes efter ABL §17 (dvs. beskatning hvor den skattepligtige 

udøver næring ved og køb og salg af aktier) af aktierne i det indskydende selskab, hvor 

selskabsdeltagerne kan modtage skattefrit udbytte af disse og hvor disse selskabsdeltagere 

vederlægges med andet end aktier i de modtagende selskaber, jf. FUL §15a, stk. 1, 9. pkt. Dette 

gøres for at forhindre at en selskabsejer der ville være skattepligtig ved et salg af aktierne i det 

indskydende selskab, kan modtage et skattefrit udbytte og på samme tid bliver aktierne i det 

indskydende selskab mindre værd hvilket kan betyde en lavere avance når kapitalandelene sælges 

og derved en skattebesparelse.  

 

Spaltning uden tilladelse hvis selskabsdeltagere ikke er hjemmehørende i Danmark 
 

FUL § 15a, stk. 1, 10. pkt. beskriver at man ikke kan anvende skattefri spaltning uden tilladelse hvis 

den bestemmende indflydelse udøves af et selskab eller person der ikke er hjemmehørende i en EU 

stat eller en stat der har en dobbeltbeskatningsoverenskomst med Danmark og vil ikke blive 

nærmere gennemgået, da jeg ikke vil gennemgå grænseoverskridende spaltninger i denne 

afhandling.  

 

Fordeling mellem aktiver og passiver 
 

I henhold til FUL § 15a, stk. 2, 2. pkt. kan man kun anvende spaltning uden tilladelse hvis de 

aktiver og passiver der overføres fra det indskydende selskab til det modtagende selskab med et 

eventuelt tillæg af en kontant udligningssum, svarer til handelsværdien af aktiverne og passiverne. 

Det er i desuden et krav at forholdet mellem de aktiver og passiver, der overføres fra det 

indskydende selskab til det modtagende selskab er det samme som i det indskydende selskab, jf. 

FUL § 15a, stk. 2, 3. pkt. Dette er gjort for at forhindre at der sælges aktiver ud af selskabet uden at 
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der sker beskatning af salget eller at der f. eks. overføres mere gæld end aktiver sammenlignet med 

det indskydende selskab, således at et senere salg giver en lavere skattepligtig avance. 

 

Dette betyder også at det kan være særdeles vanskeligt at gennemføre en grenspaltning uden 

tilladelse med de krav der er til en selvstændig gren af virksomheden der kan fungere for egne 

midler, sammenholdt med kravet om at andelen af aktiver og passiver der overføres til det 

modtagende selskab skal være det samme som i det indskydende selskab. 

 

Det kan dog lade sig gøre at få lov til at gennemføre en skattefri spaltning selv om aktiver og 

passiver ikke er opgjort til handelsværdi men kun til bogført værdi. Dette kan kun lade sig gøre i det 

tilfælde hvor der ikke sker forskydning af værdierne mellem de involverede parter, som f. eks. i 

SKM2008.291.SR hvor Skat gav tilladelse til en skattefri ophørsspaltning af tre selskaber hvor de 

bogførte værdier blev anvendt, netop med den begrundelse at der ikke skete en formueforskydning 

ved at bruge de bogførte værdi kontra handelsværdier.  

 

Vederlæggelse og kontantvederlæg 
 

Der skal ske vederlæggelse af ejerne af det indskydende selskab, enten i form af kapitalandele i det 

modtagende selskab eller i form af kontantvederlag. Hver kapitalejer i det indskydende selskab skal 

mindst modtage en kapitalandel i det modtagende selskab, men kan sagtens modtage 

kontantvederlag for resten af kapitalandelene. Der vil dog ske beskatning af kontantvederlaget.  

 

Det er en betingelse for at kunne gennemføre en skattefri spaltning at vederlæggelsen sker til 

handelsværdien af de overførte aktiver og passsiver, jf FUL § 15a, stk. 2, 2. pkt., således at der ikke 

sker en forrykning af ejerforholdet mellem kapitalejerne.  

 

Man kan ikke i henhold til FUL § 15a, stk. 2, 4. pkt. ved spaltning uden tilladelse tildele et 

kontantvederlag til de selskaber der ejere mere end 10% af kapitalen i det indskydende selskab eller 

hvis aktierne i det indskydende selskab er omfattet af ABL § 4B, da kontantvederlaget derved bliver 

skattefrit. Dette er gjort for at undgå at penge flyttes skattefrit mellem indskydende og modtagende 

selskaber.  
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Spaltningsdato 
 

Spaltningsdatoen fastsættes efter FUL § 15, stk. 1 og stk. 3 samt Selskabsskatteloven (SEL) § 31, 

stk. 3. 

FUL § 15, stk. 1 siger:” Datoen for den i forbindelse med fusionen udarbejdede åbningsstatus for 

det modtagende selskab anses i skattemæssig henseende for fusionsdato”. Det vil sige at den 

skattemæssige spaltningsdato vil være den samme som den dato der er sat for åbningsbalancen for 

det modtagende selskab og ikke det indskydende selskab.  

 

Hvis selskabet er i en koncernforbindelse der ophører eller indtræder i en koncernforbindelse ved 

spaltningen, vil spaltningsdatoen være den samme som den dato hvor selskabet enten indtræder i 

koncernforbindelsen eller udtræder af denne, jf. FUL § 5, stk. 3. Dette vil som oftest være datoen 

for regnskabsårets afslutning for det modtagende selskab. Hvis det modtagende selskab er nystiftet 

vil det så svare til datoen på åbningsbalancen for det modtagende selskab.  

 

Det er muligt at spaltningsdatoen kan være indkomstårets start, men en række punkter skal være 

opfyldt for at dette kan lade sig gøre i henhold til FUL § 5, stk. 2. Hvis der ved spaltningen stiftes et 

nyt selskab eller sker koncernforbindelse til et ”tomt” selskab hvor egenkapitalen har henstået som 

et kontant indestående, hvor disse selskaber ikke modtager passiver eller aktiver fra andre selskaber 

i koncernen, kan spaltningsdatoen være indkomstårets start. Det samme gælder hvis et ultimativt 

moderselskab der kun har et datterselskab, jf SEL § 31, stk. 3, 9. pkt., hvis moderselskabet ikke har 

haft anden aktivitet end at eje kapitalandele i datterselskabet og hvis der ikke indgås eller ophøre 

koncernforbindelser. 

 

Hvem kan anvende skattefri spaltning uden tilladelse? 
 

Det kan være fristende at anvende skattefri spaltning uden tilladelse, men man skal både som 

rådgiver og som selskab være meget opmærksom på værnsreglerne beskrevet ovenfor for at undgå 

at det der oprindeligt var tænkt som en skattefri spaltning, underkendes af Skat og derfor bliver 

skattepligtigt med efterfølgende skattebetaling. Dette vil også medføre et tab af tillid mellem 

selskabet og rådgiveren, hvilket igen kan medføre at selskabet vælger at flytte til et andet 
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revisionshus og i nogle tilfælde at selskabet anlægger sag ved domstolene med begrundelse at 

rådgivningen har været for dårlig. 

 

Man kan ud fra værnsreglerne se at det er stort set umuligt at gennemføre en grenspaltning skattefrit 

uden tilladelse, da det vil været meget svært at foretage en fordeling af aktiver og passiver, så man 

både opfylder kravet om at det skal være en selvstændig gren af virksomheden og at der skal 

overføres aktiver og passiver i samme ratio som i det indskydende selskab. I dette tilfælde bør man 

vælge at søge om tilladelse hos Skat og derfor lave spaltningen med tilladelse for at undgå 

underkendelse fra Skat med efterfølgende skattebetaling. 

 

Holdingkravet synes rimeligt og er relativt let at overholde. Dog kan det være et problem hvis der er 

flere selskabsejere og den ene på et tidspunkt inden der er gået tre år enten sælger sine aktier eller 

anparter i det modtagende selskab eller ønsker at udtræde af det modtagende selskab. Dette kan dog 

undgås hvis der i forbindelse med spaltningen laves en ejeraftale, således at alle selskabsejere er 

informeret om at spaltningen bliver skattepligtig hvis der sker salg af kapitalandele inden der går tre 

år. Man kan ligeledes indføre i ejeraftalen hvorledes selskabsejerne sikrer sig økonomisk, hvis en 

selskabsejer overtræder værnsreglerne og derved kan skade de andre selskabsdeltagere økonomisk. 

 

Det er meget vigtigt at man som rådgiver er meget opmærksom på at give den korrekte information 

vedrørende værnsreglerne i forbindelse med en skattefri spaltning uden tilladelse, således at 

selskabsejerne ikke kommer i en situation hvor den skattefrie spaltning uden tilladelse bliver 

skattepligtig ved at selskabsejerne overtræder de beskrevne værnsregler. Dette gøres både ved 

mundtlig information men også ved skriftlig information, således at alle de involverede parter har 

mulighed for at få alle relevante informationer vedrørende skattefrie spaltninger uden tilladelse.  

  

Man skal ligeledes være opmærksom på spaltningsdatoen da det kan være vanskeligt at fastsætte 

spaltningsdatoen og i visse tilfælde er man nødt til at søge om bindende svar fra Skat pga. forskelle 

mellem FUL § 5 og SEL § 31, stk. 3, 1.-4. pkt. og 6.-9. pkt. men man kan vælge at søge Skat om et 

bindende svar vedrørende spaltningsdatoen. Med et bindende svar vil der ikke nogen tvivl om 

spaltningsdatoen.  
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De skattemæssige konsekvenser ved en skattefri spaltning  

 

Når et selskab spaltes vil der væres skattemæssige konsekvenser for både kapitalejere samt det 

indskydende og modtagende selskab. Lovgivningen vedrørende dette er beskrevet i FUL §§ 5,6 og 

8 og i FUL § 7 og 10 hvis det indskydende selskab ophører. 

 

Jeg vil i et nedenstående beskrive konsekvenserne for de involverede parter og beskrive hvilke 

problemer der kan være ved en skattefri spaltning. 

 

Konsekvenser for selskaberne 
 

Da det er en skattefri spaltning vil der ikke ske afståelsesbeskatning, men der vil ske succession. 

Det vil sige at det modtagende selskab indtræder i det modtagende selskabs skattemæssige position 

og overtager det indskydende selskabs anskaffelsestidspunkt, anskaffelsessum og hensigt. Det 

modtagende selskab vil desuden overtage den del af det indskydende selskabs skattemæssige 

afskrivninger og nedskrivninger der hører til de aktiver og passiver der overføres til det modtagende 

selskab, jf. FUL § 8, stk. 1. 

 

Det modtagende selskab overtager det indskydende selskabs anskaffelseshensigt, jf. FUL § 8, stk. 2. 

Et eksempel kunne være en ejendom der er anskaffet af det indskydende selskab som har 

ejendomshandel som hovederhverv, men som overføres til det modtagende selskab og hvor 

ejendommen i det modtagende selskab ellers ville være opført som anlægsaktiv. Her vil det 

modtagende selskab overtage denne ejendom med samme hensigt som det indskydende selskab og 

når denne ejendom skal sælges vil det ske som salg af næringsaktiv med efterfølgende effekt på 

resultatbalancen. 

 

Hvis der i det indskydende selskab er urealiseret tab eller gevinst på værdipapirer, vil det urealiseret 

tab eller gevinst blive overført til det modtagende selskab til senere modregning, jf FUL § 8, stk. 3. 

Hvis der er tab som skal behandles efter ABL § 5A (tab ved afståelse af aktier der kun kan 

fradrages hvis summen af tabet er større end modtagne udbytter som selskabet har været fritaget for 

at skulle medregne i indkomsten eller hvor der har været lempelse), vil dette ligeledes blive anset 

som modtaget af det modtagende selskab, jf. FUL § 8, stk. 4. 
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Hvis det indskydende selskab ophører ved en ophørsspaltning, vil det indskydende selskab blive 

beskattet af den skattepligtige indkomst fra regnskabsårets begyndelse og frem til spaltningsdatoen, 

jf. FUL § 7, stk. 1. Dog vil det modtagende selskab ved ophørsspaltning indtræde med succession 

og der vil ikke ske beskatning i det modtagende selskab. Fortjeneste eller tab på de indskudte 

aktiver eller passiver skal ikke medregnes i det indskydende selskab ved grenspaltning, da det 

modtagende selskab overtager dette ved succession, jf. FUL § 15 b, stk. 1, pkt. 3. 

 

Det modtagende selskab vil ligeledes modtage afskrivninger, nedskrivninger og henlæggelser der 

vedrører de aktiver og passiver der overføres fra det indskydende selskab til det modtagende 

selskab, jf. FUL § 15 b, stk. 1, 5. pkt.  

 

Overførsel af underskud i det indskydende selskab 

  

Muligheden for at overføre underskud i det indskydende selskab til det modtagende selskab er 

beskrevet i FUL § 8. 

 

Fremførbare underskud i det indskydende selskab kan som hovedregel ikke overføres til 

modtagende selskab. Underskud kan kun overføres til det modtagende selskab, hvis både 

modtagende og indskydende selskab har været sambeskattet inden spaltningen og kun for den 

periode hvor selskaberne har været sambeskattede, jf. FUL § 8, stk. 6. Dog kan underskud anvendes 

i det indskydende selskab til modregning af fremtidige gevinster, såfremt det indskydende selskab 

ikke ophører ved spaltningen. 

 

Alle kildeartsbegrænsede tab bortfalder ved ophørsspaltning, da FUL § 8, stk. 8 siger: ” Foreligger 

der ved fusionen i et af selskaberne uudnyttede fradragsberettigede tab fra tidligere indkomstår, kan 

dette tab uanset reglerne i aktieavancebeskatningslovens § 9, stk. 4 og § 43, stk. 3, 

kursgevinstlovens § 31, stk. 3 og §31A, stk. 3 og ejendomsavancebeskatningslovens §6, stk. 3, ikke 

føres til fradrag i det modtagende selskab.” Det betyder at alle fradragsberettigede tab fra 

porteføljeaktier, tab på aktier erhvervet før 18. november 1993 som kan fradrages i aktieavancer, 

tab på kontrakter samt tab ved afståelse af fast ejendom kan ikke overføres til modtagende selskab.   
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Opgørelse af indkomst og skatteansættelse 
 

Man skal give meddelelse til Skat om at der er foretaget en skattefri spaltning uden tilladelse i 

forbindelse med indsendelse af selvangivelsen for det år, hvor spaltningen er foretaget, jf. FUL § 15 

a, stk. 7, 1. pkt. Hvis det modtagende selskab efter spaltningen i henhold til FUL § 15 a, stk. 1, pkt. 

5 (holdingkravet) afstår kapitalandelene inden for 3 år skal der gives besked til Skat inden der er 

gået en måned efter afståelsen, jf. FUL § 15 a, stk. 7, 2. pkt. 

 

Hvis det indskydende selskab ophører ved spaltningen skal man opgøre indkomsten i henhold til 

FUL § 7, stk. 1, og indkomsten skal derfor opgøres fra sidste regnskabsårsafslutning og frem til 

spaltningsdatoen og angives til Skat ved indsendelse af selvangivelse for den pågældende periode, 

jf. FUL § 7, stk. 2. Ved en grenspaltning hvor det indskydende selskab fortsætter efter spaltningen 

skal der indsendes selvangivelse som sædvanligt, men man skal huske at oplyse at selskabet har 

deltaget i en skattefri spaltning. 

Ved enten ophør eller indtræden i en koncernforbindelse er det kun indkomsten for den del af året 

hvor der har været koncernforbindelse der skal indregnes, jf. SEL § 31, stk. 3, 1. pkt., og der skal 

ved ophør eller indtræden i koncernforbindelse laves en opgørelse af indkomsten i perioden som om 

perioden svarede til et helt indkomstår (SEL §31, stk. 3, 3. pkt). I henhold til SEL § 31, stk. 3, 5. 

pkt. gælder dette selv om selskabet er involveret i en omstrukturering, der gennemføres med 

skattemæssig virkning fra før koncernforbindelsens ophør eller indtræden. Hvis et selskab derfor er 

sambeskattet og koncernen har regnskabsår fra den 1. januar til 31. december og et af selskaberne 

udtræder af sambeskatning pga. spaltning den 30. juni, skal der laves en delopgørelse af indkomsten 

i det selskab der udtræder af sambeskatningen. Derfor skal den del af indkomsten der har fundet 

sted mens selskaberne har været sambeskattet fra 1. januar til den 30. juni medregnes i koncernens 

skatteafregning, mens den indkomst der ligger fra 1. juli til 31. december ikke skal indregnes i 

koncernen, da der ikke eksisterer nogen koncernforbindelse i henhold til SEL § 31C. 

 

Det ses ligeledes af FUL § 15 b, stk. 3 at det modtagende selskab hæfter eventuelle skattekrav og 

bøder der kunne rettes mod det indskydende selskab. Hvis det indskydende selskab har indbetalt 

acontoskat frem til spaltningsdatoen vil dette indgå i skatteberegningen for det modtagende selskab. 

Det modtagende selskab indtræder ligeledes i krav om godtgørelse, overskydende skat og tillæg 

hvis det indskydende selskab ophører, se SEL § 29B, stk. 5 og 6. 
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Det påhviler i henhold til FUL § 15 b, stk. 3 det modtagende selskab at indsende selvangivelse for 

det indskydende selskab, hvis dette selskab ophører ved spaltningen. 

 

Konsekvenserne for kapitalejerne 
 

Der er forskel på konsekvenserne for kapitalejerne alt efter om et indskydende selskab ophører ved 

spaltningen eller ej. 

 

Jeg vil i det nedenstående beskrive forskellene i beskatningen alt efter om det er en ophørsspaltning 

eller en grenspaltning. 

 

Lovgrundlaget er beskrevet i FUL § 15 b, stk. 4 gældende for både grenspaltning og 

ophørsspaltning.  

 

Ophørsspaltning 
 

Hvis kapitalejerne modtager et kontant vederlag for aktierne i indskydende selskab, vil kapitalejerne 

blive beskattet i henhold til FUL § 15 b, stk. 4, 3. pkt. Kapitalandelene vil blive anset for værende 

afhændet til tredjemand og bliver derfor beskattet efter ABL § 12, hvis kapitalejerne er personer og 

efter ABL § 8 og § 9 hvis kapitalejerne er selskaber. Det vil sige at personer skal medregne gevinst 

eller tab på salg af kapitalandelene til den skattepligtige indkomst og vil blive beskattet derefter, 

mens selskaber der ejer mindst 10% af ikke vil blive beskattet da salg af datterselskabsaktier eller 

koncernselskabsaktier er skattefrie. Det er som tidligere nævnt ikke tilladt for selskaber, der ejer 

mere end 10% af det indskydende selskab, at modtage et kontant vederlag ved skattefrie spaltninger 

uden tilladelse. 

 

Hvis kapitalejerne modtager aktier i det modtagende selskab indtræder de med succession i henhold 

til FUL § 15 b, stk. 4 i den forstand, at de kapitalandele der modtages i det modtagende selskab 

anses for værende anskaffet på det tidspunkt og til den anskaffelsesværdi som kapitalandelene i det 

indskydende selskab. Dette er uafhængigt af om det indskydende selskab ophører eller fortsætter 

ved spaltningen. 
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Grenspaltning 
 

Når det indskydende selskab ikke ophører ved spaltningen anses et kontant vederlag som værende 

udbytte for kapitalejerne i det indskydende selskab og beskattes efter reglerne i FUL § 15 b, stk. 4, 

5. pkt. 

 

Hvis kapitalejerne modtager kapitalandele i det modtagende selskab, anses de for modtaget på 

samme tidspunkt som i det indskydende selskab, se FUL § 15 b, stk. 4, 8. pkt. Hvis kapitalandelene 

er anskaffet på forskellige tidspunkter, foretages der en skattemæssig fordeling, jf. FUL § 15 b, stk. 

4, 12. og 13. pkt. For kapitalejerne vil der ikke ske afståelse af kapitalandele og deres oprindelige 

anskaffelsessum i det indskydende selskab vil blive anset som anskaffelsessum i både det 

modtagende og det indskydende selskab. 

 

Kapitalandelene i det modtagende selskab vil også blive overdraget med det samme formål som i 

det indskydende selskab, dvs. hvis aktierne i det indskydende selskab er erhvervet som 

næringsaktiver vil det blive overdraget til det modtagende selskab med samme formål, jf. FUL § 15 

b, stk. 4, 10. pkt. 

 

Skattepligtig spaltning 

 

Man kan i stedet for en skattefri spaltning vælge at opdele selskabet via en skattepligtig spaltning. 

Ved skattepligtig spaltning vil der ske en overførsel af aktiver og passiver svarende til overdragelse 

af aktiver og passiver til en anden retsinstans (Halling-Overgaard og Olesen, Generationsskifte og 

omstrukturering, 2010, s. 441). Selskaber kan vælge at foretage både grenspaltninger og 

ophørsspaltninger som skattepligtige, da den største forskel vil være i hvordan beskatningen 

foregår, hvilket beskrives nedenfor. 

 

Skattepligtige spaltninger vil have skattemæssige virkning fra det tidspunkt hvor fusionsplanen er 

endeligt vedtaget i selskabet, jf. SEL § 8A, stk. 1 modsat skattefrie spaltninger som kan vedtages 

med tilbagevirkende kraft. 
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De skattemæssige konsekvenser ved en skattepligtig spaltning 
 

Ved en skattepligtig grenspaltning vil overførslen af aktiver og passiver til det modtagende selskab 

blive betragtet som salg af de pågældende aktiver og passiver, hvilket vil medføre beskatning af det 

indskydende selskab ved afståelsen og det modtagende selskab vil have anskaffet sig de 

pågældende aktiver og passiver til handelsværdi på overdragelsestidspunktet efter kursgevinstloven, 

aktieavancebeskatningsloven, ejendomsavancebeskatningsloven, afskrivningsloven etc (Bille, 

Jensen og Nielsen, Omstrukturering - Skatteregler i praksis, 2011, s. 85; Halling-Overgaard og 

Olesen, Generationsskifte og omstrukturering, 2010, s. 441). Kapitalejerne i det indskydende 

selskab vil efter spaltningen modtage kapitalandele i det modtagende selskab som betaling for de 

indskudte aktiver og passiver. Dette vil medføre aktieavancebeskatning af kapitalandelene hos 

kapitalejerne.  

 

Hvis det indskydende selskab ophører ved spaltningen vil der ske først ske beskatning efter 

kursgevinstloven, aktieavancebeskatningsloven, ejendomsavancebeskatningsloven, 

afskrivningsloven etc, og dernæst Aktieavancebeskatningsloven da aktierne i det ophørende selskab 

afstås og derfor bliver beskattes hos selskabsejerne med en værdi svarende til handelsværdien, jf. 

FUL §15 d, stk. 4.  

 

Underskud i det indskydende selskab kan ikke overføres til de modtagende selskaber ved spaltning 

men ved grenspaltning kan kildeartsbegrænsede tab i henhold til Ligningslovens §15, stk. 1 

overføres. 

 

Hvem skal anvende skattepligtig spaltning? 
 

Skattepligtig spaltning kan anvendes i de tilfælde hvor afståelsesbeskatningen er negligerbar, hvor 

de skattemæssigt nedskrevne værdier svarer til handelsværdierne eller hvor der er store underskud 

fra tidligere år der så kan anvendes til at nedbringe skattebetalingen. Den skattepligtige spaltning er 

værd at overveje når man som rådgiver skal vejlede kunder om de forskellige muligheder for 

spaltninger, da man på denne måde får overstået skattebetalingen ved omstruktureringen og ikke er 

afhængig af værnsregler eller manglende forretningsmæssige begrundelser for omstruktureringen. 
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FUSION 

 

Lovgrundlaget for fusioner er beskrevet i FUL samt SL.  

 

Definitionen på en fusion er beskrevet i FUL § 1, stk. 3: ”Fusion foreligger, når et selskab 

overdrager sin formue som helhed til et andet selskab eller sammensmeltes med dette”. Dette 

betyder at det indskydende selskab ophører ved fusionen. 

Fusion er desuden defineret i SL § 236:” Et kapitalselskab kan efter bestemmelserne i dette kapital 

opløses uden likvidation ved overdragelse f kapitalselskabet aktiver og forpligtigelser som helhed til 

et andet kapitalselskab mod vederlag til de ophørende kapitalselskabers kapitalejere, dvs. uegentlig 

fusion. Det samme gælder, når to eller flere kapitalselskaber sammensmeltes til et nyt 

kapitalselskab, dvs. egentlig fusion.” 

Bestemmelsen i FUL § 1, stk. 3 er i overensstemmelse med Fusionsskattedirektivet, artikel 2, litra a 

hvor definitionen er beskrevet mere udførligt: 

 

 ”Et eller flere selskaber som følge af og samtidig med deres opløsning uden likvidation 

overfører deres samlede aktiver og passiver til et andet, eksisterende selskab ved, at de 

tildeler deres selskabsdeltagere aktier eller anparter i det andet selskab og eventuelt en 

kontant udligningssum på højest 10%  af disse værdipapirers pålydende værdi, eller, når der 

ikke eksisterer en pålydende værdi, deres bogførte værdi 

 To eller flere selskaber som følge af og samtidig med deres opløsning uden likvidation 

overfører deres samlede aktiver og passiver til et selskab, som de opretter ved at tildele deres 

selskabsdeltagere aktier og anparter i det nye selskab og eventuelt en kontant udligningssum 

på højest 10% af disse værdipapirers pålydende værdi, eller, når der ikke eksisterer en 

pålydende værdi, deres bogførte værdi 

 Et selskab som følge af og samtidig med sin opløsning uden likvidation overfører sine 

samlede aktiver og passiver til der selskab, som sidder inde med samtlige aktier eller 

anparter i dets kapital.” 

 

Man skal her være opmærksom på at man i Danmark ophævede pro rata kravet på 10% ved lov nr 

313 af 21. maj 2002, hvorefter den kontante udligningssum kan være mere end 10%. 
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Der findes forskellige muligheder for fusion som ved spaltning, nemlig skattefri og skattepligtig 

fusion. Ved ændring af FUL i 2007, lov nr 343 af 18. april 2007, blev det indført at man ikke 

længere kunne eller skulle søge om tilladelse til skattefri fusion. Selskaber kan derfor anvende 

fusion som omstruktureringsværktøj uden forinden at skulle have ansøgt Skat om tilladelse, så 

længe at man opfylder kravene i FUL til at kunne foretage en skattefri fusion. Dette betyder at man 

som rådgiver skal være inde i lovgivningen vedrørende skattefrie fusioner, da konsekvensen af ikke 

at opfylde kravene i FUL er at fusionen bliver skattepligtig med deraf følgende ophørs- eller 

afståelsesbeskatning af det indskydende selskab. 

 

Fusioner kan foretages på forskellige måder: 

 

 Vandret fusion hvor man fusionerer uafhængige selskaber såsom selskaber med hver deres 

ejerkreds eller søsterselskaber 

 Lodret fusion hvor moderselskabet fusionerer med datterselskabet så moderselskabet bliver 

modtagende selskab 

 Omvendt lodret selskab hvor datterselskabet fusionerer med moderselskabet så 

datterselskabet bliver modtagende selskab. 

 

De tre muligheder er vist grafisk nedenfor i figur 5: 

 

Vandret fusion: 

 

    Selskabsejer A       Selskabsejer B  Selskabsejer A       Selskabsejer B 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selskab A Selskab B   Selskab C   
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Lodret fusion: 

 

             Selskabsejer A             Selskabsejer A 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omvendt lodret fusion: 

 

            Selskabsejer A             Selskabsejer A 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5. Grafisk fremstilling af vandret fusion, lodret fusion samt omvendt lodret fusion. 

 

Der kan foretages egentlige fusioner og uegentlige fusioner (Bille, Jensen og Nielsen, 

Omstrukturering – skatteregler i praksis, 2011). En egentlig fusion er når to selskaber fusioneres 

over i et nystiftet selskab, så der er tale om to indskydende selskaber og et modtagende selskab. En 

uegentlig fusion er når et selskab fusioneres over i et andet selskab, så der er et indskydende selskab 

og et modtagende selskab. 

 

En fusion igangsættes af ledelsen og der er en række krav som skal være opfyldt for at fusionen kan 

gennemføres, herunder en fusionsplan og en vurderingsmandsudtalelse. 

 

Datterselskab 

Moderselskab 

Moderselskab 

Datterselskab 

Moderselskab 

Datterselskab 
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Ifølge FUL § 2, stk. 1 skal kapitalejerne i det indskydende selskab vederlægges med aktier eller 

anparter eller en kontant udligningssum. Der er dog en undtagelse til dette i FUL § 2, stk. 2 i den 

situation hvor der foretages en lodret eller omvendt lodret fusion, da FUL § 2, stk. 1 ikke finder sted 

på aktier eller anparter i det indskydende selskab der ejes af det modtagende selskab, således at man 

ved en fusion ikke kan anvende egne aktier til vederlæggelse.  

De selskaber der har adgang til at anvende regelsættet i FUL er nævnt i FUL § 1, stk. 1. Det drejer 

sig om alle selskaber der er omfattet SEL § 1, stk. 1 og stk. 2 eller selskaber der er nævnt specifikt i 

FUL §§ 14 – 14i, som er spare- og andelskasse, andelsforeninger, realkreditinstitutter, elselskaber 

etc.  

 

Fusion kan anvendes når to selskabsejere, der driver virksomhed gennem to selvstændige 

virksomheder, ønsker en synergi-effekt ved at sammenlægge deres virksomheder i et selskab. 

Fusion kan ligeledes anvendes til oprydning af en selskabskonstruktion, hvor der er et eller flere 

unødvendige selskaber. Fusion kan som spaltning aldrig foretages med skatteunddragelse eller 

skatteundgåelse som begrundelse. 

 

Jeg vil i det nedenstående beskrive de forskellige måder selskaber kan fusioneres på, forskellen på 

skattefri og skattepligtig fusioner samt fordele og ulemper ved skattefrie versus skattepligtige 

fusioner, samt hvilke krav der er til at en fusion kan gennemføres. Jeg vil ligeledes beskrive de 

skattemæssige konsekvenser for både modtagende og indskydende selskaber samt kapitalejer, 

herunder også en eventuel udtræden eller indtræden i sambeskatning.  

 

Skattefri fusion 

 

Lovgrundlaget for skattefrie spaltninger er beskrevet i FUL kapitel 1. Det er ikke længere 

nødvendigt at søge om tilladelse til at foretage en skattefri spaltning, men Skat har mulighed for at 

ændre betingelserne for fusionen, hvis de bedømmer at forholdene er for lempelige. 

 

Ved en skattefri fusion vil det modtagende selskab indtræde i det indskydende selskabs 

skattemæssig stilling med succession. Dette betyder at der ikke sker likvidationsbeskatning ved 

fusionen, men at kapitalandelene i det indskydende selskab anses for værende anskaffet på samme 

tidspunkt, som kapitalandelene i det indskydende selskab oprindeligt blev anskaffet. 
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På samme måde indtræder kapitalejerne i det indskydende selskab med succession i det omfang de 

vederlægges med kapitalandele i det modtagende selskab svarende til deres ejerandel i det 

indskydende selskab, hvilket betyder at beskatningen udskydes til der sker afhændelse af 

kapitalandelene i det modtagende selskab.  

 

Der er en del betingelser der skal være opfyldt for at kunne anvende reglerne beskrevet i FUL 

kapitel 1. Jeg vil nu gennemgå de forskellige betingelser der skal være til stede for, at der kan 

gennemføres en skattefri fusion. 

 

Krav til selskaberne der ønsker at foretage en skattefri fusion 

 

De selskaber der ønsker at anvende FUL i forbindelse med en skattefri fusion er de selskaber, der er 

omtalt i SEL § 1, stk. 1, pkt. 1 og 2, dvs. aktie- og anpartsselskaber samt selskaber hvor 

kapitalejerne ikke hæfter personligt for selskabets forpligtigelser og hvor fordeling af selskabets 

overskud sker i forhold til deres ejerandel. 

 

Der er i FUL §§ 12-14i nævnt andre selskabstyper, såsom spare- og andelskasser, elselskaber, 

realkreditinstitutter osv., der ligeledes kan anvende bestemmelserne i FUL vedrørende fusion. Det 

er dog ikke muligt at foretage en fusion der involverer kommanditselskaber, partnerselskaber eller 

interessentskaber. 

 

Vederlæggelse ved fusion 

 

Det er et krav at kapitalejerne i det indskydende selskab skal vederlægges med kapitalandele i det 

modtagende selskab og en eventuel kontant udligningssum. En del af vederlaget ved en skattefri 

fusion skal bestå af kapitalandele i det modtagende selskab, jf. FUL § 11. Det er derfor et krav at 

der skal udstedes mindst en kapitalandel til en af ejerne i det indskydende selskab, mens de andre 

kapitalejere kan modtage en kontant udligningssum svarende til deres ejerandel i det indskydende 

selskab.  
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Det sås i et bindende svar fra Skat at det er nok at der kun udstedes en kapitalandel i forbindelse 

med fusion (SKM2010.412.SR). Her blev der spurgt om det var muligt at anvende FUL ved fusion 

af tre datterselskaber, der ejedes af et udenlandsk moderselskab, hvor man ved fusionen kun 

ønskede at udstede en aktie som successionsgrundlag i forbindelse med fusionen med den 

begrundelse at da salg af datterselskabsaktier var skattefrit uanset ejertid var det irrelevant at 

foretage ombytningen så det afspejlede handelsværdien, da der ikke er nogen skattemæssig forskel 

på om aktien/aktierne udstedes med en værdi på 100 kr eller et andet beløb. To af selskaberne skulle 

fusioneres med et tredje datterselskab ved en vandret fusion. Skat svarede bekræftende at det var 

tilladt kun at udstede en aktie i det modtagende selskab i forbindelse med fusionen, da 

datterselskabsaktier er fritaget for beskatning og det derfor ikke har betydning for skattebetalingen 

om der udstedes en aktie eller flere aktier. 

 

Hvis samme kapitalejer ejer både det indskydende og modtagende selskab er det ikke nok at 

kapitalandelene i det modtagende selskab stiger tilsvarende, da der skal udstedes en ny kapitalandel 

til kapitalejerne i det indskydende selskab. Den eneste undtagelse til dette er ved en lodret fusion, 

hvor et datterselskab fusionerer med et moderselskab, således at moderselskabet bliver modtagende 

selskab, jf. FUL § 2, stk. 2. I dette tilfælde annulleres kapitalandelene i datterselskabet, da 

moderselskabet ellers skal udstede kapitalandele i sig selv til sig selv. Det samme gælder ved en 

omvendt lodret fusion, hvor moderselskabet fusionerer med datterselskabet med datterselskabet 

som modtagende selskab, jf FUL § 2, stk. 2. 

 

Hvis det indskydende selskab ved fusionen ejer kapitalandele i det modtagende selskab, kan disse 

kapitalandele anvendes til vederlæggelse af det indskydende selskabs kapitalejere uden at der sker 

beskatning af det modtagende selskab, jf. ABL § 10. Denne paragraf blev ændret i 2010, så før 

2010 blev det modtagende selskab beskattet hvis de brugte egne kapitalandele som vederlag til 

kapitalejerne i det indskydende selskab, da det modtagende selskab ikke havde været i besiddelse af 

disse kapitalandele i mere end tre år og salget blev derfor skattepligtigt. 

 

Selvom det er nok at en af kapitalejerne modtager kapitalandele i det modtagende selskab og resten 

modtager en kontant udligningssum, skal alle kapitalejere vederlægges i samme forhold som i det 

indskydende selskab. Der må derfor ikke i forbindelse med fusionen ske formueforskydning mellem 

kapitalejerne, da dette vil medføre beskatning af kapitalejerne. Den eneste undtagelse til 
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ovenstående er hvis der ikke sker skattemæssige fordele ved en eventuel formueforskydning i 

forbindelse med fusionen.  

 

Skat afviste en skattefri fusion med begrundelsen at der i forbindelse med en skattefri fusion skete 

en formueforskydning, jf. SKM2003.574.LSR. To søsterselskaber der var ejet af to ægtefæller med 

50% hver foretog en skattefri fusion. Det modtagende selskab havde en aktiekapital på kr 500.000 

og det indskydende selskab havde en anpartskapital på kr 300.000. De to ægtefæller modtog i 

forbindelse med fusionen nominelle aktier kr 82.500 i aktieselskabet, hvorefter aktieselskabet havde 

en nominel aktiekapital på kr 582.500. Skatteforvaltningen mente at opgørelsen af egenkapitalen i 

det indskydende selskab var opgjort forkert grundet en ifølge Skat forkert opgørelse af værdien af 

en ejendom i det indskydende selskab. Derfor var der sket en formueforskydning og der kunne ikke 

finde en skattefri fusion sted. Afgørelsen blev indklaget for Landsskatteretten, der gav Told- og 

Skattestyrelsen ret i at værdien af aktierne der vederlægges de to ægtefæller var værdiansat for lavt 

men at dette ikke medfører en formueforskydning mellem ægtefællerne og at de skattemæssige 

konsekvenser i dette tilfælde var af mindre betydning. Den skattefri fusion blev derfor tilladt. 

 

Selvom det fremgår af ovenstående dom at ombytningsforholdet ved en fusion skal fastsættes ud fra 

handelsværdier, er der blevet givet tilladelse til en skattefri fusion hvor ombytningsforholdet blev 

fastsat ud fra det nominelle ejerforhold i det indskydende selskab og ikke handelsværdierne i det 

indskydende selskab. Dette sås i bindende svar, SKM2011.287.SR, hvor en far og hans søn tidligere 

havde ejet syv butikker som var ejet af deres selskab E ApS. E ApS blev i 2006 solgt til D Holding 

A/S. P ApS tegnede på samme tidspunkt 21% af anpartskapitalen i A Invest Holding ApS, som var 

medinvestor i F Invest ApS og D Holding ApS. Spørgerne ønsker at foretage en del 

omstruktureringer, da deres holdingselskab, P Holding ApS efter Skattereformen 2010 blev anset 

for at være den direkte ejer af aktierne i D Holding ApS og disse ville skattemæssigt blive behandlet 

som porteføljeaktier, da alle mellemliggende holdingselskabet falder ind under værnsreglen i ABL 

§ 4 A, stk. 3. Derfor ønskede faderen og sønnen at foretage omstruktureringer således at de kunne 

opnå en ejerandel på mindst 10% i D Holding ApS. Jeg har nedenfor lavet en figur af 

selskabsstrukturen før omstruktureringen. 
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Far Søn    

 

 

 

 

 

  

 

 

   Figur 6. Selskabsstruktur før omstrukturering. 

 

 

 

 

Først ville faderen og sønnen foretage en skattefri aktieombytning af deres anparter i P Holding 

ApS til det nye holding-selskab B Holding ApS. Dernæst skulle anparterne i A Invest Holding ApS 

udloddes fra P ApS til P Holding ApS og derfra videre til B Holding ApS. B Holding ApS spaltedes 

dernæst skattefrit til de to holdingselskaber C Holding ApS og G Holding ApS. Disse 

holdingselskaber ville eje andele i P Holding ApS og A Invest Holding ApS som vist nedenfor i 

figur 7. 

 

Far Søn Far Søn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 7. Selskabsstruktur efter omstrukturering. 
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Ejerandelene i de forskellige selskaber var som beskrevet ovenfor i figur 7 og var derfor uændret. 

 

Efter omstruktureringerne ejede C Holding ApS 21% af A Invest Holding ApS, H Holding ApS 7%  

og I Holding ApS 7%. Anpartshaverne ville blive vederlagt med deres nominelle ejerandel i A 

Invest Holding ApS og ville efter fusionen eje følgende andele af det nye holdingselskab der stadig 

ville eje 100% af F Invest ApS og 28,9% af D Holding ApS: 

 

Far  51% 

Søn  9% 

H Holding ApS 20% 

I Holding ApS 20% 

 

Efter fusionen ville C Holding ApS eje 10,115% af kapitalandelene i D Holding A/S og der ville 

derfor ske et statusskifte af kapitalandelene fra porteføljeaktier til datterselskabsaktier. 

Skat gav tilladelse til at de indskydende selskaber ved fusionen blev vederlagt med ejerandele i det 

nye holdingselskab svarende til deres nominelle ejerandele i stedet for ud fra handelsværdier med 

den begrundelse at der ikke var mulighed for at opnå utilsigtede skattemæssige fordele ved 

fusionen. 

 

Som det kan ses af de to ovennævnte domme er det muligt at værdiansætte kapitalandelene i det 

indskydende selskab både til handelsværdi og til nominel værdi, men dog kun hvis der ikke er 

mulighed for at opnå skattemæssige fordele ved fusionen, hvis man anvender nominel værdi i stedet 

for handelsværdi. 

 

Fusiondato 

 

Fusionsdatoen er defineret som den dato hvor rettigheder og forpligtigelser i det indskydende 

selskab overgår til det modtagende selskab og er beskrevet i FUL § 5, stk. 1. Både det indskydende 

og modtagende selskab vil som udgangspunkt have samme fusionsdato, men der kan i enkelte 

tilfælde i forbindelse med indtræden eller udtræden af koncernforhold være umuligt for begge 

selskaber at have den samme fusionsdato. 
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Vedtagelse om fusionen skal være modtaget i Erhvervsstyrelsen senest ved indsendelsesfristen for 

årsrapporten for det modtagende selskab i henhold SL § 251, stk. 2. Hvis det modtagende selskab 

anvender kalenderåret som regnskabsår og selskabet ønsker at fusionen skal træde i kraft den 1. 

januar 2012, skal vedtagelsen derfor være Erhvervsstyrelsen i hænde senest den 31. maj 2013. 

 

Hvis det modtagende selskab allerede eksisterer, vil fusionsdatoen være det modtagende selskabs 

regnskabsdato. Hvis der stiftes et nyt selskab ved fusionen, vil fusionsdatoen blive datoen på 

åbningsbalancen for det nye selskab. 

 

I henhold til FUL § 5, stk. 2 kan fusionsdatoen være forskellig i det modtagende og indskydende 

selskab, hvis det modtagende selskab ikke har drevet erhvervsmæssig virksomhed og hvis 

kapitalindskuddet har været indsat i banken og ikke er blevet rørt. I dette tilfælde kan fusionsdatoen 

for det modtagende selskab løbe fra stiftelsen, dog højest 18 måneder. Dette betyder at denne 

bestemmelse kun kan anvendes hvis det indskydende selskab er stiftet 6 måneder før den ønskede 

fusionsdato, da man ellers er over de 18 måneder. 

 

Hvis der ved fusionen sker indtræden eller udtræden af koncernforbindelser, er reglerne for 

fusionsdatoen beskrevet i FUL § 5, stk. 3. For at FUL § 5, stk. 3 kan finde anvendelse skal tre 

betingelser være opfyldt (Juridisk Vejledning, 2013-1, www.skat.dk, 

http://skat.dk/SKAT.aspx?oID=1945150&chk=206519): 

 

 Selskabet skal på noget tidspunkt i indkomståret tilhøre en koncern og 

 Selskabet skal på noget tidspunkt i indkomståret indgå i en sambeskatning og 

 Selskabet og/eller dets aktiver og passiver skal forlade koncernen i forbindelse med en 

omstrukturering eller etablere en koncernforbindelse før eller i forbindelse med 

omstruktureringen. 

 

Fusionsdatoen vil være tidspunktet for etablering eller ophør af koncernforbindelsen, da FUL træder 

tilbage for bestemmelserne i SEL § 31, stk. 3. Praksis er at datoen vil være den samme for datoen 

for generalforsamlingen, hvor fusionen vedtages og hvor koncernforbindelsen enten indtræder eller 

ophører. Fusionsdatoen i disse tilfælde kan derfor ikke ligge før ophør/etablering af 

koncernforbindelsen. Dette betyder også at selskaber der deltager i en fusion kan have forskellige 

http://www.skat.dk/
http://skat.dk/SKAT.aspx?oID=1945150&chk=206519
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fusionsdatoer hvis nogle af selskaberne udtræder af koncernforbindelser som vist i nedenstående 

eksempel, hvor det foretages en vandret fusion mellem datterselskab 1 og datterselskab 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 8. Eksempel på forskellige fusionsdatoer grundet indtræden i sambeskatning efter SEL § 31C. 

 

Man kan se ud af figur 8 af fusionsdatoen for datterselskab 1 vil være den 1. januar 2012 mens den 

for datterselskab 2 vil være 1. februar 2012, da det er denne dato hvor datterselskab 2 indtræder i 

koncernforbindelsen. 

 

Hvis man er i tvivl om hvilken fusionsdato man skal anvende for at fusionen bliver skattefri, kan 

man vælge at bede Skat om et bindende svar. Dette blev gjort i forbindelse med fusionen af to 

selskaber hvor det modtagende selskab, Selskab A, aflagde regnskab efter IFRS 

(SKM2008.183.SR). Begge selskaber fulgte regnskabsåret. Selskab A overtog alle aktier i selskab B 

med virkning den 1. februar 2008 og var fra denne dag et helejet datterselskab under selskab A. 

Selskab A og B ønskede derfor at fusionere hurtigst muligt efter dette. Spørgsmålet gik på hvilken 

dato der var fusionsdatoen, da fusionen ikke kan have regnskabsmæssig virkning fra den 1. januar 

2008, da selskab A aflægger regnskab efter IFRS men først fra den 1. februar 2008. Fusionen skulle 

dog stadig have selskabsretlig virkning fra den 1. januar 2008. Den skattemæssige fusionsdato ville 

være 1. januar 2008 for selskab A og 1. februar 2008 for selskab B, jf. FUL § 5, stk. 3 på grund af 

indtræden i koncernforhold. 

I Skats besvarelse gav de spørgeren ret, så åbningsdatoen for det modtagende selskab var 

fusionsdatoen, jf. FUL § 5, men skattemæssigt havde de to selskaber forskellige spaltningsdatoer. 

 

Moderselskab 

Datterselskab 1 

Fusion per 1. ja- 

nuar 2012 

Vedtaget 1. april 

2012 

Datterselskab 2 

Købt den1. 

februar 2012 
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Som det kan ses af ovennævnte svar fra Skat, kan der ved en fusion optræde flere forskellige datoer, 

da både indskydende og modtagende selskab kan have forskellige skattemæssige fusionsdatoer, 

hvilket kan vanskeliggøre det praktiske arbejde i selskaberne efterfølgende. 

 

Selskaber hvor der sker indtræden eller ophør af koncernforbindelse skal indsende en delopgørelse 

til Skat for den periode der løber op til fusionsdatoen, jf. FUL § 7, stk. 1. Denne bestemmelse er 

indført for at undgå at indkomst bliver flyttet ind eller ud i en koncernforbindelse og at man på 

denne måde kan opnå en skattemæssig fordel ved dette, men gælder dog ikke selskaber der allerede 

er i koncernforbindelse med hinanden, da der enten skal opstå eller ophøre koncernforbindelse.   

 

Udloddet udbytte i perioden mellem fusionsdag og vedtagelsesdag 

 

Der kan forekomme situationer hvor der udloddes udbytte i perioden mellem fusionsdagen og 

vedtagelsesdagen. Der kan forekomme to situationer hvor der enten sker en omstrukturering af 

selskabet efter udlodning af udbytte, men hvor modtageren er den samme før og efter fusionen. I 

dette tilfælde vil udbyttet anses som værende modtaget af kapitalejerne i det indskydende selskab 

og ikke som en kontant udligningssum, som vil falde til beskatning.  

Den anden mulighed er hvor udbyttemodtageren er et selskab, der modtager udbytte fra et andet 

selskab. Efterfølgende er selskabet der modtog udbyttet involveret i en fusion med tilbagevirkende 

kraft og derved eksisterer selskabet der skal modtage udbyttet ikke på det tidspunkt, hvor udbyttet 

udloddes. I denne situation kan udbyttet anses som værende udbetalt til den nye kapitalejer og ikke 

til den ”gamle” kapitalejer, som ikke eksisterer længere. Derfor vil en eventuel beskatning være 

afhængig af den nye kapitalejer. 

Jeg har vist to eksempler i det nedenstående hvor der sker beskatning af udloddet udbytte i det ene 

eksempel og ikke i det andet eksempel. 

Første eksempel er en omvendt lodret fusion hvor der udloddes udbytte fra datterselskabet til 

moderselskabet den 1. marts 2012 hvorefter det besluttes at foretage en omvendt lodret fusion med 

tilbagevirkende kraft. Begge selskaber har kalenderåret som regnskabsår. 

  

 

 

 

Person A 

Moderselskab 

Person A 

Datterselskab 
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I dette eksempel vil udbytte udloddet fra datterselskabet til moderselskabet i perioden efter 

fusionsdatoen anses som værende udbetalt til Person A da moderselskabet ikke eksisterer efter 

fusionen og udbyttet vil derfor være skattepligtigt for Person A. 

I det andet eksempel bliver der foretaget en lodret fusion på samme vilkår som beskrevet ovenfor. 

  

 

 

 

 

  

 

 

Her vil udbytte udloddet til moderselskabet ikke blive beskattet da det modtagende selskab stadig 

eksisterer efter fusionen. 

 

De skattemæssige konsekvenser ved en skattefri fusion 

 

Det modtagende selskab vil indtræde i det indskydende selskabs skattemæssige stilling med 

succession og der vil derfor ikke ske beskatning af det indskydende selskab eller hos kapitaejeren 

ved selve fusionen. 

 

Konsekvenser for selskaberne 
 

Det modtagende selskab vil indtræde i det indskydende selskabs skattemæssige stilling med 

succession, jf. FUL § 8, og der vil derfor ikke ske beskatning af det indskydende selskab ved selve 

fusionen. Det indskydende selskab likvideres ikke ved fusionen ifølge FUL, men ophører. Det 

Datterselskab 

Person A 

Moderselskab 

Datterselskab 

Person A 

Moderselskab 
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modtagende selskab indtræder med succession vil der ikke ske ophørsbeskatning af det indskydende 

selskab. 

 

Ved fusion succederer det modtagende selskab ikke kun i det indskydende selskabs anskaffelsessum 

og tidspunkt men også i det indskydende selskabs hensigter, jf. FUL § 8, stk. 1, så hvis det 

indskydende selskab har anskaffet aktiver med henblik på næring, skal det modtagende selskab 

overtage aktiverne på samme vilkår, selvom de normalt ikke ville anskaffe aktiver af samme art 

med henblik på næring. Det modtagende succederer desuden i negative afskrivningssaldi, 

afskrivninger for de aktiver der er blevet overført ved fusionen samt opgørelsesprincipper. 

 

Da aktiver og passiver som udgangspunkt skal behandles som i det indskydende selskab, er det 

vigtig at man i det modtagende selskab holder aktiverne og passiverne fra fusionen adskilte fra de 

aktiver og passiver, der allerede var i det modtagende selskab på fusionstidspunktet. Dette gøres 

både for at sikre at aktiver der er modtaget ved fusion behandles korrekt ved et eventuelt salg, men 

også for at sikre at der sker korrekt opgørelse til Skat. Hvis modtagne aktiver og passiver ikke 

adskilles fra de aktiver og passiver der allerede var til stede før fusionen kan Skat bestemme 

hvorledes aktiverne skal behandles, hvilket kan medføre en uforholdsmæssig og uforudset 

beskatning ved salg af aktiverne på et senere tidspunkt i henhold til FUL § 8, stk. 5. Det 

modtagende selskab succederer også hvis det indskydende selskab har anvendt FUL § 8, stk. 3. 

 

Overførsel af underskud i det indskydende selskab 
 

Muligheden for at overføre underskud og tab i det indskydende selskab til det modtagende selskab 

er beskrevet i FUL § 8, stk. 6-8. 

Underskud opstået hos det indskydende og modtagende selskab inden fusionsdatoen er som 

hovedregel tabt ved fusionen og kan derfor ikke modregnes i det modtagende selskabs overskud. 

Undtagelsen er fusion af sambeskattede selskaber. Her kan underskuddet der er opstået hos de 

sambeskattede selskaber fradrages jf. FUL § 8, stk. 6, pkt. 2. 

 

Der er indsat en bestemmelse i FUL § 8, stk. 7 der sikrer at man ikke er bedre stillet ved en fusion 

med et underskudsselskab, end hvis man havde købt dette selskab. Underskuddet er derfor 

begrænset som i LL § 15, stk. 7, så det modtagende selskab kan ikke nedbringe den skattepligtige 
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indkomst med mere end et beløb svarende til selskabets positive nettokapitalindtægter inklusiv 

selskabets indtægter fra udlejning af driftsmidler og skibe. Denne begrænsning gælder for 

underskud fra fusionsdatoen til vedtagelsen af fusionen. 

 

Hvis underskudsselskabet ikke har haft nogen aktivitet kan der ikke ske nogen nedbringelse af den 

skattemæssige indkomst, da dette kun kan lade sige gøre hvis der er erhvervsmæssig aktivitet i det 

indskydende selskab, jf. FUL § 8, stk. 7, 3. pkt. FUL § 8, stk. 7, 1.-3. pkt. gælder dog kun for 

selskaber der ikke var koncernforbundne før fusionen, jf. FUL § 8, stk. 7, 4. pkt., så hvis 

selskaberne er koncernforbundne, skal underskuddet ikke begrænses som beskrevet ovenfor. 

 

I henhold til FUL § 8, stk. 8 kan der ikke overføres kildeartsbegrænsede tab uanset reglerne i ABL, 

kursgevinstloven eller ejendomsavancebeskatningsloven til det modtagende selskab. Dette gælder 

uanset om selskaberne var koncernforbundne før fusionen. 

 

Opgørelse af indkomst og skatteansættelse 
 

Hvis det indskydende og modtagende selskab ikke har samme indkomstår, skal der indsendes en 

selvangivelse for det indskydende selskab for den periode der ligger forud for fusionsdatoen. 

 

Acontoskatter, der er indbetalt af det indskydende selskab forud for fusionsdatoen, indregnes i 

skatteopgørelsen for det indskydende selskab. Hvis acontoskatterne er indbetalt af det indskydende 

selskab efter fusionsdatoen vil acontoskatterne indgå i skatteberegningen for det modtagende 

selskab. 

Det modtagende selskab skal indsende selvangivelse for det indskydende selskab, da det 

indskydende selskab er ophørt ved fusionen. Det modtagende selskab succederer ligeledes i 

eventuelle krav mod det indskydende selskab vedrørende restskatter og andre skattemæssige krav, 

men har krav på eventuel overskydende skat indbetalt af det indskydende selskab vedrørende 

tidligere indkomstår. 
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Konsekvenserne for kapitalejerne 
 

Ligesom det modtagende selskab indtræder med succession, indtræder kapitalejerne ligeledes med 

succession, og der sker derfor ikke beskatning ved fusion hvis kapitalejerne kun modtager 

kapitalandele i det modtagende selskab. Der sker derfor fuld succession i kapitalandele der 

modtages ved fusionen med henblik på anskaffelsessum, anskaffelsestidspunkt og hensigt. 

 

Hvis kapitalejerne modtager andet end kapitalandele, såsom kontanter, anses dette som om der er 

sket afståelse af kapitalandelene til kursen på fusionsdatoen, og der vil ske beskatning efter ABL 

hvis kapitalejerne er personer eller hvis de ejer mindre end 10% af kapitalandelene. Hvis 

kapitalejerne er et selskab og hvis de ejer mere end 10% af kapitalandelene vil der ikke ske 

beskatning. 

 

Det er fastlagt i praksis at der skal ske ombytning svarende til handelsværdierne, dog kan dette krav 

fraviges hvis der ikke er skattemæssige fordele ved dette som tidligere beskrevet i 

SKM2011.287.SR.  

 

Hvem kan anvende skattefri fusion? 

 

Fordelen ved en skattefri fusion er at der ikke sker beskatning hos hverken kapitalejerne eller de 

involverede selskaber. Men tab og underskud falder bort ved fusionen, hvilket gør at hvis et selskab 

har et stort fremførbart underskud, som selskabet eventuelt selv kan anvende til reduktion af den 

skattepligtige indkomst, kan det være at man skal overveje at udskyde fusionen eller helt at undlade 

at foretage fusionen. Det samme gælder kildeartsbegrænsede tab for bortfalder med mindre man 

foretager en skattepligtig fusion. 

Men hvis der er store avancer i selskaberne vil det næsten altid være en fordel at foretage en 

skattefri fusion sammenholdt med en skattepligtig fusion.  

 

Skattepligtig fusion 

 

En skattepligtig fusion defineres som en skattepligtig overdragelse af aktiver og passiver til et andet 

selskab mod et vederlag enten i form af kapitalandele eller en kontant udligningssum. Ved en 
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skattepligtig fusion følger man ikke fusionsskattelovens regler, men i stedet ophører det 

indskydende selskab ved en likvidation efter SEL § 5 og overførelse af aktiver og passiver anses 

derfor som almindeligt køb og salg af aktiver og passiver. En skattepligtig fusion har derfor 

lovgrundlag i selskabsrettens bestemmelser om fusioner, mens det skattemæssigt drejer sig om 

overdragelse af en virksomhed med efterfølgende likvidation af den indskydende virksomhed. 

 

Hvis der er store underskud i et af de selskaber der skal deltage i fusionen, kan det være relevant at 

overveje at foretage en skattepligtig fusion, da disse kan anvendes i forbindelse med likvidation af 

det indskydende selskab, da man kan anvende underskuddene til at minimere skattebetalingen. 

 

Skattepligtige fusioner kan gennemføres enten med tilbagevirkende kraft (SEL § 8A, stk. 2) eller 

med virkningstidspunkt på den dato hvor fusionen er endeligt godkendt i de styrende organer for de 

selskaber der deltager i fusionen, jf. SEL § 8A, stk. 1.  

Hvis man vælger at fusionen skal foretages med tilbagevirkende kraft, kan fusionen få skattemæssig 

virkning for det modtagende selskabs regnskabsår, hvis der er udarbejdet en åbningsbalance med 

samme dato som det modtagende selskabs regnskabsdato. Hvis der ved fusionen sker ophør eller 

etablering af koncernforhold, kan fusionen ikke ske med tilbagevirkende kraft. I dette tilfælde skal 

datoen for enten ophør eller etablering af koncernforhold anvendes som skæringsdato for fusionen. 

Alle selskaber skal desuden være underlagt dansk beskatning for at fusionen kan ske med 

tilbagevirkende kraft. 

 

De skattemæssige konsekvenser ved en skattepligtig fusion 

 

Ved en skattepligtig fusion vil der ske afståelsesbeskatning af aktiver og passiver i det indskydende 

selskab, hvorefter selskabet likvideres og det indskydende selskab vil derfor blive 

likvidationsbeskattet efter SEL § 5. Derfor skal værdien af aktiver og passiver opgøres som en del 

af den samlede handelsværdi og beskatningen vil ske som afståelsesbeskatning herunder beskatning 

af genvundne afskrivninger. Hvis det indskydende selskab har underskud fra tidligere år, kan dette 

underskud derfor anvendes til at nedbringe skattebetalingen. 

 

Der skal senest 1 måned efter opløsningen indsendes en selvangivelse med opgørelse af indkomst 

for det afsluttende regnskabsår, jf. SEL § 5, stk. 3. Da det indskydende selskab ophører ved en 
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skattepligtig fusion, vil acontoskatterater indbetalt af det indskydende selskab efter fusionsdatoen 

indgå i skatteansættelsen for det modtagende selskab. 

 

Det modtagende selskab vil ved en skattefri fusion anses for at have erhvervet aktiver og passiver 

fra det indskydende selskab til handelspris, som vil svare til anskaffelsesprisen for aktiver og 

passiver. Dette betyder at det modtagende selskab kan foretage afskrivninger af de aktiver, der er 

overført ved fusionen forudsat at anskaffelsesprisen er korrekt. Skat har mulighed for at korrigere 

på anskaffelsesprisen, hvis Skat finder at den aftalte pris ikke afspejler markedsprisen.  

 

Det indskydende selskab vil miste fremførbare underskud eller kildeartsbegrænsede underskud, da 

disse ikke kan overføre til det modtagende selskab som ikke anvendes i forbindelse med fusionen, 

jf. FUL § 8, stk. 6, 7 og 8. 

 

Kapitalejerne skal vederlægges med kapitalandele svarende til deres andel i det indskydende 

selskab. Kapitalejerne anses for at have afstået deres kapitalandele på skæringstidspunktet for 

fusionen. Likvidationsprovenuet beskattes i henhold til SEL og ABL. 

 

Fordele og ulemper ved en skattepligtig fusion 

 

Som nævnt ovenfor kan det være en fordel at anvende skattepligtige fusioner hvis det indskydende 

selskab har underskud eller fremførte underskud fra tidligere år som kan anvendes i forbindelse med 

fusionen.  

Hvis det indskydende selskab har underskud kan avancen modregnes i underskuddene og den 

samlede skattebetaling vil derfor minimeres, da underskuddet kan benyttes til modregning i 

skattebetalingen i forbindelse med ophøret af det indskydende selskab. 

 

Hvis det modtagende selskab har underskud, kan man ved at vælge en fusion med tilbagevirkende 

kraft, hvis det indskydende selskab i perioden fra skæringsperioden og frem til fusionen er vedtaget, 

har haft indkomst, da denne indkomst kan modregnes i det modtagende selskabs underskud. Dette 

gælder også hvis det indskydende selskab har underskud i perioden frem til skæringsdatoen, som 

kan bruges til modregning i et eventuelt overskud i det modtagende selskab. 
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Selvom der er mulighed for at få nedsat skattebetalingen i det selskaber hvor avancerne er 

betydelige, hvis der er underskud i det indskydende eller modtagende selskab, så vil man oftest 

vælge at foretage en skattepligtig fusion i de tilfælde hvor avancen på aktiver og passiver er 

negligerbar. 
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INDSENDELSE AF DOKUMENTER TIL SKAT OG 
ERHVERVSSTYRELSEN 
 

Når man foretager omstruktureringer er der en lang række dokumenter der skal udfærdiges og 

indsendes til de relevante myndigheder såsom fusions/spaltningsplaner, mellembalancer, 

vurderingsberetninger osv. Reglerne for dokumenterne der skal indsendes i forbindelse med 

spaltninger og fusioner er beskrevet i SL kapitel 15. Det er ikke alle dokumenter der skal indsendes 

til myndighederne, en del af de beskrevne dokumenter er udelukkende til intern brug.  

 

I forbindelse med fusion skal der ikke længere indsendes dokumenter til Skat men der er i FUL § 6 

en række bestemmelser der skal sikre at Skat får tilsendt tilstrækkelig information vedrørende 

omstruktureringen. Skatteministeren kan i henhold til FUL § 6, stk. 1 og 2 enten selv eller efter 

indstilling fra Skatterådet fastsætte regler om hvilke dokumenter der skal indsendes fra det 

modtagende selskab til Skat, men der er ikke nogle regler lige for tiden og derfor er disse 

bestemmelser uden virkning. 

Der skal dog gives meddelelse til Skat hvis der sker indtræden eller ophør af koncernforbindelser, 

og dette skal gøres hurtigst muligt af administrationsselskabet. Administrationsselskabet skal 

ligeledes give besked om hvilke perioder der skal indregnes i sambeskatningsindkomsten og dette 

skal ske senest i forbindelse med rettidig indsendelse af selvangivelse.  

 

Selvom der ikke længere skal ansøges om tilladelse til skattefri fusion, er der stadig en lang række 

dokumenter der skal laves i forbindelse med fusionen.  

 

Indsendelse af dokumenter til Erhvervstyrelsen 

 

Der skal indsendes en række dokumenter til Erhvervsstyrelsen: 

 

 Fusions/spaltningsplan 

 Fusion/spaltningsredegørelse 

 Mellembalance 

 Vurderingsmandsberetning 
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 Kreditorerklæring 

 

Jeg vil i det nedenstående give en beskrivelse af de forskellige dokumenter og de krav der er til 

dem. Jeg har valgt at beskrive både dokumenter vedrørende spaltninger og fusioner under et, 

selvom disse lovmæssigt har forskellige paragraffer i SL. Dette har jeg valgt da der er en del 

sammenfaldende punkter som skal gøres for både spaltninger og fusioner. Jeg vil desuden beskrive 

de forskelle der måtte være mellem de dokumenter der skal udfærdiges for henholdsvis fusioner og 

spaltninger.  

 

Fusions/spaltningsplan 

 

Kravene til fusions/spaltningsplanen er beskrevet i SL § 237 og SL § 255. Det er de centrale 

ledelsesorganer i de bestående selskaber der i forening opretter og underskriver en 

fusions/spaltningsplan, jf. SL § 237, stk. 1 og SL § 255, stk. 1. Det er dog muligt at undlade at 

udarbejde en fusions/spaltningsplan hvis deltagerne i fusionen eller spaltningen er anpartsselskaber 

i henhold til SL § 237, stk. 2 og SL § 255, stk. 2. En fusions/spaltningsplan skal indeholde følgende 

punkter (SL § 237, stk. 3 og SL § 255, stk. 3).:  

 Selskabernes navne og binavne  

 hjemsted  

 vederlag for kapitalandelene i det ophørende/indskydende selskab  

 tidspunktet hvor kapitalandelene der ydes giver ret til udbytte  

 de rettigheder i det modtagende selskab der tillægges kapitalejerne  

 hvis der er gældsbreve med særlige rettigheder i det indskydende selskab  

 notering af kapitalandele der ydes som vederlag  

 tidspunktet hvor det indskydende selskabs aktiver og passiver overgår til det modtagende 

selskab   

 udkast til vedtægter hvis der ved fusionen dannes et nyt selskab  

 

Ved spaltning skal der desuden laves en beskrivelse og fordeling af de aktiver og passiver der 

overføres eller forbliver i hvert af de selskaber der deltager i spaltningen, jf. SL § 255, stk. 3. 
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derudover skal der laves en fordeling af vederlaget til kapitalejerne i de indskydende selskaber og 

hvorledes fordelingen er foretaget i henhold til SL § 255, stk. 5. 

 

Fusions/spaltningsplanen skal være underskrevet senest ved udløbet af det regnskabsår hvor 

fusionen skal have regnskabsmæssig virkning og hvis denne frist overskrides kan fusionen eller 

spaltningen ikke gennemføres, jf. SL § 237, stk. 4 og SL § 255, stk. 4. 

 

Der skal ligeledes udarbejdes en vurderingsmandsudtalelse vedrørende fusions/spaltningsplanen, jf. 

SL § 241 og SL § 259 om end kapitalejerne kan beslutte sig for ikke at få udarbejdet en 

vurderingsmandsberetning. Vurderingsmændene udvælges efter SL § 37, stk. 1, dvs. en godkendt 

revisor. Der kan udvælges en fælles vurderingsmand for alle selskaberne der er involveret i 

fusionen eller hver enkel selskab kan have sin egen vurderingsmand i henhold til SL § 241, stk. 2 og 

SL § 259, stk. 2. Udtalelsen fra vurderingsmanden skal i følge SL § 241, stk. 4 og SL § 259, stk. 4 

indeholde en erklæring om hvorvidt vederlaget for kapitalandelene i det indskydende selskab er 

opgjort korrekt og rimeligt. Udtalelsen skal desuden indeholde en beskrivelse af den 

fremgangsmåde der er valgt ved fastsættelsen af vederlaget og om der har været vanskeligheder ved 

forbundet med fastsættelsen. 

 

Fusions/spaltningsredegørelse 

 

Det centrale ledelsesorgan i de bestående selskaber skal udarbejde en skriftlig redegørelse der 

beskriver og begrunder fusionen eller spaltningen. Redegørelsen skal desuden indeholde 

oplysninger om fastsættelsen af vederlaget og om der er særlige forhold der vanskeliggør 

fastsættelsen, jf. SL § 238, stk. 1 og SL § 256, stk. 1.  

Kapitalejerne kan dog i henhold til SL § 238, stk. 2 og SL § 256, stk. 2 undlade at udarbejde en 

fusionsredegørelse. 

 

Mellembalance 

 

I henhold til SL § 239 og SL § 257 skal der udarbejdes en mellembalance for de selskaber der 

deltager i fusionen eller spaltningen hvis fusions/spaltningsplanen er underskrevet mere end 6 
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måneder efter regnskabsårets afslutning. Mellembalancen skal være revideret hvis selskaberne er 

omfattet af revisionspligt, jf. SL § 239, stk. 1. Dog kan kapitalejerne beslutte at der ikke skal 

udarbejdes en mellembalance i henhold til SL § 239, stk. 2 og SL § 257, stk. 2 eller hvis nogle af de 

selskaber der deltager fusionen har aktier på et reguleret marked i EU. I så fald kan de anvende en 

revideret halvårsrapport, jf. SL § 239, stk. 3 og SL § 257, stk. 3. 

 

Vurderingmandsberetning og kreditorerklæring 

 

Der skal i visse tilfælde udarbejdes en vurderingsmandsberetning, jf. SL § 240 og SL § 258. Dette 

skal gøres som allerede beskrevet vedrørende fusions/spaltningsplanen men også hvis der sker 

apportindskud i forbindelse med fusionen eller spaltningen. Dette kan dog undlades hvis der enten 

udarbejdes en vurderingsmandsberetning vedrørende fusions/spaltningsplanen eller vedrørende 

kreditorernes stilling, jf. SL § 240, stk. 2 og SL § 258, stk. 2. Hvis der udarbejdes en 

vurderingsberetning vedrørende apportindskud skal denne indeholde en beskrivelse af alle indskud, 

oplysning om fremgangsmåde, angivelse af vederlaget samt en erklæring om at værdien af det 

indskudte mindst svarer til det aftalte vederlag, jf. SL § 240, stk. 3 og SL § 258, stk. 3. 

Vurderingsberetningen må i henhold til SL § 240, stk. 4 og SL § 258, stk. 4 ikke være udarbejdet 

mere end tre måneder før tidspunktet for fusionens eventuelle vedtagelse. Hvis denne frist 

overskrides, kan fusionen eller spaltningen ikke vedtages. 

  

Vurderingsmændene kan afgive en erklæring om hvorvidt kreditorerne i de involverede selskaber er 

sikrede efter fusionen eller spaltningen, jf. SL §§ 242 og 260. Kapitalejerne kan dog beslutte at de 

ikke ønsker at få udarbejdet denne erklæring. 

 

Hvis vurderingsmanden vurderer at kreditorerne ikke er tilstrækkeligt sikrede efter fusionen eller 

spaltningen eller hvis en erklæring om kreditorernes stilling efter fusionen eller spaltningen ikke er 

udarbejdet, har kreditorerne mulighed for at anmelde deres fordringer senest fire uge efter fusionen 

eller spaltningen er besluttet, jf. SL § 243, stk. 1 og SL § 261, stk. 1. Ved anmeldelse kan fordringer 

der er forfaldne forlanges indfriet eller hvis fordringerne ikke er forfaldne kan der forlanges 

passende sikkerhed for disse i henhold til SL § 243, stk. 2 og SL § 261, stk. 2. 
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Mulighed for at kræve godtgørelse 

 

Efter SL §§ 249 og 267 kan kapitalejerne i de ophørende selskaber ved fusionen eller spaltningen 

kræve godtgørelse, hvis vederlaget for de ophørende selskaber er for lavt eller usagligt begrundet. 

Dette skal gøres senest to uger efter fusionen er besluttet i de fusionerende eller spaltede selskaber. 

 

Retsvirkning af en fusion eller spaltning 

 

En fusion eller spaltning har retsvirkning og anses for værende gennemført når rettigheder og 

forpligtigelser er overført til det modtagende selskab og når det indskydende selskab er opløst og 

når følgende punkter er opfyldt, jf. SL § 250, stk. 1 og SL § 268, stk. 1: 

 

 Fusionen er besluttet i alle de bestående selskaber der deltager i fusionen eller spaltningen 

 De krav kreditorerne kan anmelde efter SL §§ 243 og 261 er afgjort 

 Kapitalejernes krav om godtgørelse efter SL §§ 249 og 267 er afgjort 

 Der er valgt ny ledelse og revisor hvis der opstår et nyt selskab ved fusionen eller 

spaltningen 

 

Beslutningen om at foretage en fusion eller spaltning træffes i både det indskydende og modtagende 

selskab af det centrale ledelsesorgan eller på en generalforsamling i henhold til SL § 246, stk. 1 og 

2, SL § 247, stk. 1, SL § 264 og SL § 265, stk 1. 

 

Indsendelse af dokumenter til Erhvervsstyrelsen 

 

Senest fire uger efter underskrivelse af fusionsplanen, skal der indsendes en kopi til 

Erhvervsstyrelsen, jf. SL § 244, stk. 1 og SL § 262, stk. 1. Hvis denne frist overskrides kan 

fusionsplanen ikke offentliggøres og fusionen kan derfor ikke gennemføres. Hvis der forefindes en 

udtalelse om kreditorernes stilling skal denne ligeledes vedlægges. Efter modtagelse vil 

fusionsplanen blive offentliggjort, jf. SL § 244, stk. 2 og SL § 262, stk. 2. 
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Beslutningen om gennemførelse af en fusion eller spaltning må først tages fire uger efter 

offentliggørelse af fusions/spaltningsplanen med mindre der kun deltager anpartsselskaber i henhold 

til SL § 245, stk. 1 og 2 og SL § 263, stk. 1 og 2. Dette er så kreditorer og kapitalejere i det 

indskydende selskaber kan nå at anmelde deres krav og dermed få disse godtgjort inden spaltningen 

eller fusionen er gennemført. 

 

Hvis der er udarbejdet fusions/spaltningsredegørelse, mellembalance, vurderingsberetning om 

apportindskud samt vurderingsmandsudtalelser om fusionsplan, vederlag og kreditorernes stilling i 

henhold til SL § 245, stk. 6, 3.-7. pkt. eller SL § 263, stk.6, 3.-7. pkt. skal disse stilles til rådighed 

for kapitalejerne senest fire uger før spaltningen vedtages, jf. SelL § 245, stk. 6 og SelL § 263, stk. 

6. 

 

Fusionen eller spaltningen skal være i overensstemmelse med den offentliggjorte 

fusions/spaltningsplan, så når først fusions/spaltningsplanen er offentliggjort kan man ikke ændre 

denne. Hvis man gør dette, anses fusions/spaltningsplanen for bortfaldet og man skal begynde 

forfra, jf. SL§ 245, stk. 5 og SL § 263, stk. 5.  

 

Når fusionen eller spaltningen er offentliggjort og endeligt besluttet på enten generalforsamlingen 

eller i de centrale ledelsesorganer, skal fusionen eller spaltningen anmeldes hos Erhvervsstyrelsen 

senest to uger efter beslutningen, jf. SL § 251, stk. 1 og SL § 269, stk. 1. Fusionen eller spaltningen 

kan først registreres når de fire krav fra SL § 250, stk. 1 og SL § 268, stk. 1 er gennemført.     

 

Jeg har neden for lavet en tidslinje der beskriver forløbet for indsendelse og udarbejdelse af de 

forskellige dokumenter, der skal udfærdiges i forbindelse med en spaltning eller fusion. 

 

 

      4 uger          4 uger  2 uger 

 

 

 

 

 

Oprettelse og underskrift  

af spaltningsplan/mellembalance/ 

vurderingsmandsberetning/ 

spaltningsredegørelse 

Seneste mulighed for indsendelse og  

offentliggørelse af spaltningsplan. 

Sidste mulighed for kreditorer til at  

anmelde krav. 

Beslutning om  

gennemførelse af 

spaltning 

Spaltning anmeldes 

til Erhvervsstyrelsen 
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Ansøgning om skattefri spaltning hos Skat 

 

Når man ansøger om tilladelse til at foretage en skattefri spaltning hos Skat skal man indsende de 

relevante dokumenter inden spaltningen gennemføres eller efter den er gennemført. De dokumenter 

der skal indsendes til Skat skal indeholde en beskrivelse af de faktiske forhold og så skal der være 

en beskrivelse af den forretningsmæssige begrundelse for spaltningen. Hvis der skal foretages en 

grenspaltning er det desuden vigtigt at man beskriver om kravene for grenspaltning er opfyldt. 

Udover dette skal der indsendes følgende dokumenter (Bille, Jensen og Nielsen, Omstrukturering – 

skatteregler i praksis, 2011, s 91): 

 

 Det indskydende selskabs balance før spaltningen 

 Det modtagende selskabs balance før spaltningen 

 Overtagne aktiver og passiver 

 Eventuelle reguleringer 

 Åbningsbalance for det modtagende selskab 

 Balancen for det indskydende selskab efter spaltningen 

 Oplysninger om eventuelle sikkerhedsstillelser, kautioner m. v. 

 

Skat kan udbede sig øvrige dokumenter hvis det er nødvendigt i den enkle sag. 

 

Lempet anmeldelse af fusioner 

 

Som beskrevet ovenfor er der en lang række af dokumenter og frister, der skal overholdes for en 

fusion eller spaltning kan foretages. I forbindelse med de seneste års lettelser af 

administrationsbyrden og et forsøg på at mindske behovet for eksterne rådgivere er der blevet 

gennemført en række lettelser på det administrative område, herunder anmeldelser af fusioner, 

senest i Bekendtgørelse 2013-02-22 nr. 172 om anmeldelse af fusioner. 

 

Bekendtgørelsen beskriver hvordan man kan foretage en forenklet anmeldelse af en fusion. Jeg vil i 

det nedenstående give en beskrivelse af kravene til at kunne anvende den forenklede anmeldelse og 

hvilke dokumenter der skal indsendes ved den forenklede ansøgning. 
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De selskaber der kan anvende den forenklede fusion er selskaber, der opfylder følgende betingelser 

i henhold til Bekendtgørelse 2013-02-22 nr. 172: 

 

 Fusioner hvor to eller flere virksomheder erhverver fælles kontrol med et joint venture som 

ikke eller kun begrænset omfang, driver eller forventes at ville drive virksomhed i Danmark. 

 Fusioner hvor en virksomhed overtager enekontrollen med en virksomhed, som den i 

forvejen kontrollerer sammen med en eller flere virksomheder. 

 Fusioner, hvor to eller flere virksomheder fusionerer, eller en eller flere virksomheder 

erhverver ene- eller fælleskontrol med en anden virksomhed, og hvor fusionspartnerne ikke 

er aktive på samme område og hvis de opererer på samme område har en markedsandel på 

under 15% eller hvis en af fusionspartnere opererer enten i et forudgående eller 

efterfølgende led i forhold til et produktmarked, hvor en af de andre fusionspartnere opererer 

og de hverken tilsammen eller hver for sig har en markedsandel på over 25%. 

 

Som man kan se af ovenstående, vil dette inkludere en lang række af de danske virksomheder, der 

på denne måde for lempet den administrative byrde der er ved at foretage en fusion. 

 

For at kunne anvende de lempede anmeldelsesregler skal man indsende en beskrivelse af fusionen, 

herunder hvem der deltager, arten af fusionen og hvilke aktivitetsområder. Dette skal gøres i en 

oversigt på maksimalt 500 ord i en form der kan offentligøres. Derudover skal der indsendes 

oplysninger om parterne der deltager i fusionen, dvs. navn, adresse, hvilke aktiviteter de forskellige 

selskaber udøver samt kontaktoplysninger. Der skal ligeledes indsendes oplysninger om hvilke 

repræsentanter de forskellige selskaber har anvendt i forbindelse med fusionen samt en beskrivelse 

af selve fusionen og omsætningen for de involverede selskaber i Danmark, Europa og resten af 

verden. Der skal ligeledes indsendes en oversigt over ejer- og kontrolforhold for alle selskaber der 

deltager i fusionen men også over selskaber der er i koncernforhold med de selskaber der deltager i 

fusionen. En beskrivelse af de produktmarkeder, de geografiske markeder og markedsoplysninger 

skal indsendes sammen med kontaktoplysninger på hver af fusionskundernes tre største kunder. 

Sidst men ikke mindst skal der indsendes seneste reviderede årsrapporter for alle involverede 

selskaber i fusionen, kopi af alle dokumenter vedrørende fusionen, koncernoversigt og en 

ikkefortrolig udgave af anmeldelsen.  
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Er der sket en lempelse af den administrative byrde?  

 

Som det kan ses af ovenstående, er det en relativt stor administrativ byrde at foretage om 

omstrukturering, på trods af skiftende regeringers ønske om at lette den administrative byrde for de 

danske selskaber. For at kunne foretage en spaltning eller fusion er man i de fleste tilfælde nødt til 

at have en rådgiver, som f. eks. en revisor, involveret for at kunne udfærdige de påkrævede 

dokumenter der skal indsendes til Skat og Erhvervsstyrelsen, selv om en del af dokumenterne kan 

undlades hvis de involverede selskaber kan enes om dette. Men det er stadig en relativt dyr og 

langvarig proces at foretage en omstrukturering på trods af forsøg på at lempe den administrative 

byrde. Dette kunne afholde en del selskaber fra at foretage en omstrukturering der ville gavne dem, 

da det er for uoverskueligt som kapitalejer selv at overskue mulighederne og konsekvenserne ved de 

forskellige muligheder for omstrukturering. 

 

KLAGEMULIGHEDER 
 

Når man enten har ansøgt om tilladelse til at foretage en omstrukturering eller et bindende svar på 

en omstrukturering og har fået afslag på dette eller hvis Skat har vedhæftet vilkår som man anser for 

at være urimelige, kan man vælge at indklage afgørelsen til Landsskatteretten i henhold til 

Skatteforvaltningslovens § 11. Hvis Landsskatteretten finder at Skat’s afslag eller vilkår er 

urimelige kan Landsskatteretten vælge at omgøre afgørelsen. 

Hvis det anses for at være nødvendigt kan enten domstolen eller efter parternes anmodning anmode 

EF-Domstolen om at tage stilling til konkrete spørgsmål i forbindelse med spaltningsdirektivet. 

 

Hvis Skat underkender en ønsket omstrukturering således at den bliver skattepligtig kan man 

desuden søge omgørelse efter Skatteforvaltningslovens § 29. Omgørelse vil være mulig hvis man 

opfylder følgende betingelser: 

 

 Dispositionen må ikke i overvejende grad have været båret af hensyn til at spare eller 

udskyde skatter 

 Dispositionen skal utvivlsomt have haft utilsigtede skattemæssige virkninger, der er 

væsentlige 

 Dispositionen skal have været lagt klart frem for myndighederne 
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 De privatretlige virkninger af den ændring af dispositionen, der ønskes tillagt skattemæssig 

virkning, skal være enkle og overskuelige 

 Alle der skatteretligt vil blive berørt af en tilladelse til omgørelse, skal tiltræde 

omgørelsesanmodningen. 

 

Hvis Skat giver tilladelse til omgørelse, kan selskaberne vælge at ændre vilkårene for 

spaltningen således den vil opfylde betingelserne for at kunne foretage en skattefri 

omstrukturering eller vælge at opgive at foretage omstruktureringen.  
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KONKLUSION 

 

Spaltninger og fusioner er en meget anvendt måde at foretage omstruktureringer i selskaber, der på 

denne måde kan opnå en optimal selskabsstruktur både med henblik på risikominimering, 

generationsskifte, reduktion af omkostninger osv.  

 

Jeg har i denne opgave gennemgået to muligheder inden for omstrukturering af selskaber, nemlig 

spaltning og fusioner, herunder skattefrie og skattepligtige spaltninger. Der er forskellige 

betingelser der skal være opfyldt for at selskaber kan få lov til at anvende spaltninger og fusioner og 

der er fordele og ulemper ved både skattepligtige skattefrie omstruktureringer. 

 

Værnsregler og krav om en forretningsmæssig begrundelse i forbindelse med spaltninger er 

vedtaget for at undgå skatteunddragelse og skatteundgåelse. Jeg har i opgaven gennemgået de 

forskellige subjektive og objektive regler der gælder ved skattefrie spaltninger. Ved simple 

spaltninger hvor der ikke foreligge en forretningsmæssig begrundelse, og de involverede selskaber 

der overvejer at foretage en spaltning overholder værnsreglerne, kan det klart anbefales at foretage 

en skattefri spaltning uden tilladelse. Hvis der er tvivl om hvor vidt de involverede selskaber 

overholder værnsreglerne eller ved grenspaltninger, vil det altid være klogt at søge om tilladelse hos 

Skat enten i form af et bindende svar eller i form af en skattefri spaltning med tilladelse. 

 

Fusioner er ikke afhængige af værnsregler eller krav om forretningsmæssige begrundelser for at 

kunne gennemføres. Dog må der ikke ligge skatteunddragelse eller skatteundgåelse til grund for 

fusionen. Fusioner skal dog som hovedregel gennemføres til handelsværdier, hvilket kan give 

problem vedrørende korrekt opgørelse af handelsværdier til gengæld færre værnsregler og ikke krav 

om forretningsmæssige begrundelse.  

 

Skattepligtige fusioner og spaltninger minder om hinanden i den forstand at de begge vil medføre 

afståelsesbeskatning, da det indskydende selskab skal likvidationsbeskattes ved ophørsspaltninger 

og fusioner og afståelsesbeskattes ved grenspaltninger. Skattepligtige spaltninger og fusioner har en 

fordel ved at man ved den skattepligtige fusion eller spaltning er gjort ”rent bord” og derfor ikke er 

bundet af værnsregler eller holdingkrav osv. Skattepligtige spaltninger og fusioner vil dog ikke 

blive gennemført med mindre skattebetalingen er negligerbar og vil derfor ikke være anvendelig i 
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mange situationer. Den skattepligtige omstrukturering er dog værd at overveje, når man som 

rådgiver skal vejlede selskaber om den bedst mulige omstruktureringsmodel for dem. 

 

Det kan ses ud fra denne opgave at der er en lang række skattemæssige og selskabsretlige regler der 

skal følges for at sikre både at der ikke foregår skatteunddragelse eller skatteundgåelse, men også 

for at sikre beskyttelse af medarbejdere, kreditorer og kapitalejere. Det er derfor en vigtig opgave 

for rådgiver og for kapitalejerne i de involverede selskaber, at der inden en spaltning eller fusion 

foretages en grundig gennemgang af selskaberne og de muligheder der er for spaltning og fusion 

inden man tager en beslutning for at sikre at alle involverede parter bliver behandlet bedst muligt.  

 

Når kapitalejeren og rådgiveren skal tage stilling til om en omstrukturering er en mulighed for 

selskabet er det vigtigt, at man også tænker fremadrettet hvis man f. eks. foretager en skattefri 

spaltning uden tilladelse. Her skal man være sikker på at der ikke sker salg af kapitalandelene inden 

der er gået tre år med henblik på holdingkravet, da spaltningen i så fald bliver skattepligtig. Det er 

især rådgiverens pligt at være fremsynet og sørge for at oplyse om hvilke forhold selskabet skal 

være opmærksom på ikke bare mens spaltningen eller fusionen finder sted, men også i fremtiden for 

at undgå at en ellers veltilrettelagt omstrukturering går fra at være skattefri til at være skattepligtig. 

 

Der sker en løbende udvikling af retspraksis over tiden for både spaltninger og fusioner. Man kan se 

at en stor del af praksis vedrørende spaltninger og fusioner er afgjort ud fra afgørelser og bindende 

svar fra Skat snarere end ud fra lovgivningen i FUL. Det kan derfor være særdeles svært at rådgive 

et selskab om mulighederne for at foretage spaltninger og fusioner, da man er nødt til at 

sammenligne selskabet med de afgørelser der er offentliggjort og ud fra dette finde lighedspunkter 

og forskelle. Det kan derfor altid anbefales at man indhenter et bindende svar eller tilladelse inden 

man foretager enten en spaltning eller fusion, hvis man er i tvivl om omstruktureringen kan ske 

skattefrit. Konsekvenserne ved at spaltningen eller fusionen efterfølgende bliver underkendt af Skat 

og dermed bliver skattepligtig kan være enorme både for de involverede selskaber der måske står 

med en stor skattebetaling men også for rådgiveren, både i form af tab af tillid men også i form af et 

muligt søgsmål for dårlig rådgivning. 
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Aktieavancebeskatningsloven, Skattelovsamling for studerende, Magnus Informatik, 2012, 24. 

udgave, 1. oplag 

Skatteforvaltningsloven, Skattelovsamling for studerende, Magnus Informatik, 2012, 24. udgave, 1. 

oplag 

Personskatteloven, Skattelovsamling for studerende, Magnus Informatik, 2012, 24. udgave, 1. oplag 

Bekendtgørelse 2013-02-22, nr 172, om anmeldelse af fusioner. 

EU's fusionsdirektiv 90/434/EØF  

Den juridiske vejledning, http://skat.dk/SKAT.aspx?oID=1945305&chk=206519 

TSS cirkulære nr 2000-9 

TSS cirkulære nr 2000-10 

 

Afgørelser og domme fra Skat og andre retsinstanser 

Afslag på skattefri grenspaltning, http://skat.dk/SKAT.aspx?oId=85177&vId=0&search=99/99-

4314-00876* 

SKM2011.90.SR 

SKM2012.321.SKAT 

SKM2008.335.LSR  

SKM2006.163.LSR  

SKM2012.685.SR 

SKM2006.139.SKAT 

SKM2009.143.LSR 

SKM2007.806.LSR 

SKM2007.806.DEP 

https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=135933&exp=1
http://skat.dk/SKAT.aspx?oID=1945305&chk=206519
http://skat.dk/SKAT.aspx?oId=85177&vId=0&search=99/99-4314-00876*
http://skat.dk/SKAT.aspx?oId=85177&vId=0&search=99/99-4314-00876*
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SKM2006.644.SKAT 

SKM2002.407.TSS 

SKM2005.284.TSS 

SKM2006.324.SKAT 

SKM2006.325.SKAT 

SKM2010.862.SR 

SKM2012.685.SR 

SKM2008.291.SR 

SKM2010.412.SR 

SKM2003.574.LSR 

SKM2011.287.SR 

SKM2008.183.SR 
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