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Side 2 

Summary: 

I have been contacted by Bent – the owner of the company Rejsebureauet. He is facing a genera-

tional change to either his son or to a third party. He would like me to make an analysis of the com-

pany and via the rules of generational change I should give him an overview and a recommendation 

of the different options existing for him. Bent also need an estimation of the fiscal consequences for 

each option. 

 

Bent is additionally asking for guidance how he and his family can finance such a generational 

change in case it is his son who will take over the company. Finally he needs guidance concerning 

his pension, his final will and inheritance. 

 

The analysis will be divided in the following different subjects and points: 

• Description of the company and family 

• Value fixing 

• Generational change models 

• Financing 

• Inheritance and final will 

 

My recommendation to Bent and his family was ready after evaluating each of above subjects.  

 

Since Bent does not yet know who will take over the company the best fiscal solution it to make a 

tax-free company change. This will create the biggest tax saving of a future company sale and at the 

same time the flexibility within the generational change will be maintained. With this option his son 

can take over the company with succession or alternatively sell it to third party. Both these opportu-

nities can be exploited with low tax or postponement of the tax. 

 

The financing of the generational change can be carried out via an instrument of debt to his son. 

However, in order to guarantee enough money for the pension and free capital for the estimated 

private consumption the instrument of debt can only be partly repaid via presents from the parents.  

 

With regards to the situation of the will and inheritance the recommendation is that they make a 

reciprocity will. Besides this the situation is tenable.
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1. Indledning 
En del virksomhedsejere og ledere får røde ører, når emnet falder på generationsskifte. Dette skyl-

des ofte, at der simpelthen ikke er foretaget overvejelser om dette eller, at beslutninger om emnet er 

udskudt på ubestemt tid eller til et mere belejligt tidspunkt. Derfor står man med problemet, hvis 

generationsskiftet lige pludselig står for døren, og intet er planlagt.  

 

Et generationsskifte tænker man tit på som den yngre generations overtagelse af virksomheden, men 

der kan jo være mange ting og mange grunde til, at et generationsskifte står for døren. Tidspunktet 

for generationsskiftet kan være fremrykket pga. død eller alvorlig sygdom hos ejeren eller at der er 

interesserede købere til virksomheden. Og så gælder det om helst allerede inden dette er sket, at 

have planlagt generationsskiftet, således at det kan optimeres økonomisk og gennemføres med fær-

rest mulige problemer.  

 

Og så kan man spørge sig selv om, hvorfor det er så vigtigt med planlægning af generationsskiftet. 

Svaret på dette er primært to ting: skat og færrest økonomiske problemer. Dette er de vigtige ting 

for de fleste. Nemlig at slippe så billigt i skat som muligt, samt at generationsskiftet fungerer uden 

de store og komplekse problemer. Samtidig kan det i visse tilfælde også lette situationen, såfremt 

der planlægges i god tid hvordan og hvem, der skal indblandes i generationsskifte, frem for hvis 

ejerne falder bort, og arvingerne så skal tage disse beslutninger. 

 

Derfor tager virksomhederne som regel kontakt til deres rådgivere – heriblandt deres revisor, idet de 

som udgangspunkt har mere styr på de forskellige muligheder indenfor generationsskifte, samt at få 

oplyst ledelsen om hvilke faldgrupper, der er ved et generationsskifte. 

 

Men generationsskiftet er også et område, der lovmæssigt er fokus på. Der er det seneste årti kom-

met ændringer til love, således at generationsskifte kan foretages nemmere, specielt når den overta-

gende part er familie eller medarbejder. 

 

Formålet med emnet generationsskifte er, at få et mere dybdegående kendskab til områdets lovgiv-

ning, muligheder samt de forskellige alternativer. Dette er specielt med fokus på virksomheder, der 

pt. drives som personlig virksomhed. Men også selskabers muligheder og tanker indenfor dette om-

råde berøres og overvejes. 
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1.1 Problembehandling/emnevalg 
Jeg er blevet kontaktet af firmaet Rejsebureauet, og ejeren Bent var meget interesseret i, at jeg un-

dersøgte firmaet Rejsebureauet samt hans families situation i forhold til emnet generationsskifte. 

Han var i samme situation som mange andre, nemlig at scenariet omkring et generationsskifte ikke 

var undersøgt dybere, selvom det indenfor en kortere årrække nemt kunne blive aktuelt. Samtidig 

ønskede han assistance for at gennemskue regler og dermed få klarlagt, hvor han står henne.  

 

Så han ønskede en beskrivelse af reglerne indenfor generationsskifte, en analyse af de aktuelle reg-

ler i hans tilfælde samt en vurdering og overblik over, hvordan han kan gennemføre sit generations-

skifte, samt hvordan han ellers skulle forholde sig.  

 

1.1.1 Problemformulering 

Formålet med opgaven er ved en gennemgang og beskrivelse af både virksomheden, familien og de 

danske regler indenfor generationsskifte, at vurdere muligheden for et generationsskifte, samt hvil-

ken rådgivning de implicerede bør have. Derunder foretages en stillingtagen til, hvorledes betalin-

gen af skat og afgifter ved generationsskiftet kan mindskes. Sluttelig vil opgaven dreje over om-

kring emnerne testamente og arv, samt hvilke forhold der ellers bør være opmærksom rettet mod. 

Her foretages en vurdering og analyse af de nuværende forhold ved emnerne, samt om der bør råd-

gives til, at der handles anderledes i forhold til den nuværende situation. 

 

Ud fra dette vil den endelige problemformulering være følgende: 

• Er virksomheden klar til et generationsskifte? 

• Hvilke muligheder har Bent vedrørende et fremtidigt generationsskifte? 

• Hvilke skattemæssige overvejelser og økonomiske konsekvenser er der i forbindelse med et 

generationsskifte? 

• Hvorledes foretages et fremtidigt generationsskifte bedst muligt for Bent? 

• Hvorledes skal Bent forholde sig til reglerne omkring dødsbo og boafgift? 

 

For at besvare hovedproblemstillingerne vil der blive besvaret følgende underspørgsmål: 

• Til hvilken værdi kan virksomheden overdrages til Bents søn? 

• Hvilke generationsskiftemodeller findes, og hvilke er samtidig aktuelle for Rejsebureauet? 

• Hvilke fordele og ulemper har de enkelte generationsskiftemodeller? 
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• Er der nogen strategiske overvejelser omkring planlægningen af et generationsskifte og ved 

planlægningen af Bents pensionering fra hans aktive arbejdsliv han bør have fokus på? 

• Er der forskel på, rent skattemæssigt, om et eventuelt generationsskifte til Bents søn foreta-

ges før eller efter indehavers død? 

• Hvorledes kan et eventuelt generationsskifte finansieres af køber? 

• Hvilke muligheder er der ved arv, og skal der gøres noget for at kunne benytte sig af disse 

muligheder? 

 

Ud fra ovenstående spørgsmål vil jeg udarbejde Bent et løsningsforslag, som familien og virksom-

heden således kan bruge ved de fremtidige overvejelser omkring generationsskiftet.  

 

1.2 Afgrænsning 
I opgaven er der valgt at afgrænse fra følgende områder: 

• Normalt vil et generationsskifte/salg af virksomheden inkludere en dybere analyse af virksom-

heden via en SWOT-analyse, hvor der også vurderes, hvorledes virksomhedens fremtidige ind-

tjening er. Afgrænsning skyldes, at der er fokus på selve generationsskiftereglerne. Derfor bliver 

kun enkelte områder i en SWOT-analyse berørt, og der vil således ikke blive foretaget en dyb-

degående SWOT-analyse af samtlige dele i virksomheden. 

• Der afgrænses fra en dybere analyse af en eventuel goodwill værdi i Rejsebureauet i forbindelse 

med et eventuelt salg. Dvs. værdiansættelse foretages ud fra beregningen dog uden at der analy-

seres dybere. Det skyldes, at essensen i opgaven ikke går på værdiansættelsesmodellen for 

goodwill, men mere tankerne bag et generationsskifte. 

• Der bliver kun gennemgået love og regler, som er relevante ud for virksomhedens behov eller 

Bents ønsker. 

• Hverken Bent eller hans børn vurderes til at være næringsdrivende med køb og salg af aktier og 

derved gennemgås reglerne om dette område ikke. 

• Der afgrænses fra muligheden for beregning af værdien af dødsbo, såfremt virksomhed er i sel-

skabsform. Planen er ikke, at såfremt Bent får omdannet, så skal han passivt beholde virksom-

heden indtil han dør. Der er det meningen, at der er nogle skattemæssige tanker bag omdannel-

sen, som skal føres ud i livet. 

• Sluttelig vil der blive afgrænset fra skatteregler og overvejelser, som vil indblande udenlandske 

love og regler. Således bliver det ikke berørt omkring at ejer eventuelt fraflytter landet eller at et 
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salg sker til et udenlandsk skattepligtigt selskab/person, samt berøre en eventuel pensionering i 

udlandet. 

 

Omkring materiale, lovmateriale mv. er kildesøgning foretaget frem til og med marts år 2009. Såle-

des er konklusioner foretaget på baggrund af disse kilder. Til gengæld har der løbende i perioden 

været planer om en ny skattereform. Denne har været i støbeskeen lige siden, at der blev nedsat en 

kommission primo år 2008 og endelig i maj år 2009 blev den vedtaget. Er der væsentlige ændringer 

i forhold til de tidligere regler, som var gældende i kildesøgningsperioden, så kommenteres der på 

dette og vurderes ud fra de tidligere år. Det samme gør sig gældende med en ny selskabslov, som er 

blevet vedtaget 12. juni 2009, idet denne også er blevet vedtaget efter kildesøgningsperioden. Der er 

dog stadig uklarhed om, hvornår den nye selskabslov træder i kraft. 

 

1.3 Model- og metodevalg 
Opgaven er bygget op således, at den ene del af opgaven beskriver teori, krav og regler bag de valg-

te generationsskifteemner m.v. Løbende benyttes denne teori på casevirksomheden, hvor det foreta-

ges en analyse og vurdering af teoriens benyttelse på casevirksomheden, således at fordele og 

ulemper belyses.  

 
 Figur 1.11 

 

Man kan sige, at der benyttes en vidensproduktionsproces2, hvor der er et samspil mellem teori, 

problemformulering, data, konklusioner samt analyse og tolkning. 

                                                
1 Andersen, Ib: Den skinbarlige virkelighed, side 29 
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Opgaven indeholder et samspil mellem teori og strategi. Teorien beskriver mulighederne, mens stra-

tegien beskriver behov og ønsker, og ud fra dette sammensættes et generationsskifte til glæde for 

både køber og sælger. 

 

Der er valgt at tage udgangspunkt i eksisterende lovgivning og praksis på området for dermed at 

kunne drage konklusioner heraf til anvendelse i den pågældende situation. Metoden er således de-

duktiv, idet fremgangsmåden går fra det generelle i form af lovgivning med videre, som i sidste 

ende vil blive brugt på det specifikke i form af virksomheden, der benytter sig af reglerne3. Den 

anvendte deduktive metode ligger til grund for valget af den normative undersøgelsesmetode. Des-

uden bliver det en deskriptiv beskrivelse af reglerne omkring generationsskifte. 

 

Projektet er baseret på sekundære data i form af love, bekendtgørelser, revisionsstandarder, praksis 

på området, artikler, bøger og diverse undervisnings-, kursus- og notemateriale, idet disse data tidli-

gere er produceret og eventuelt bearbejdet af andre, også kaldet procesdata4. Således vil det grund-

læggende i opgaven være lovene, men samtidig kan der være et modspil af forskellige holdninger til 

disse via bøger, artikler m.v. Der er også flere love, der omhandler generationsskifte og derfor bli-

ver en del af kunsten, at kunne udvælge de relevante love og bruge dem til løsning af problemstil-

lingen. 

 

Fodnoter vil i projektet blive benyttet til at henvise til relevante oplysninger, herunder kilde r og 

definitioner af begreber, mens egentlige lovhenvisninger vil indgå i teksten. Hvor det er fundet rele-

vant, vil figurer anvendes til illustration. 

 

1.4 Målgruppen 
Den primære målgruppe er Bent, idet selve opgaven er en beskrivelse af hans situation og virksom-

hed, og desuden er det en vurdering af hans problemstillinger og muligheder ved et fremtidigt gene-

rationsskifte. Derudover er den primære målgruppe også hans nærmeste, idet de også kan blive be-

rørt af et generationsskifte – specielt hans søn Kim. Men da opgaven også er en del af 

Cand.merc.aud.-studiet, så hører censor og vejleder også med til den primære målgruppe. 

 

                                                                                                                                                            
2 Andersen, Ib: Den skinbarlige virkelighed, side 29 
3 Andersen, Ib: Den skinbarlige virkelighed, side 39 
4 Andersen, Ib: Den skinbarlige virkelighed, side 205 
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Den sekundære målgruppe er andre rådgivere og virksomhedsindehavere, som går med overvejelser 

om et generationsskifte, fordi de berørte regler beskrives og vurderes og således kan fordele og 

ulemper også benyttes på andre virksomheder. Således vil den sekundære målgruppe forhåbentlig 

finde opgavens overvejelser interessante og inspirerende. Dog bør den sekundære målgruppe ved 

brug af reglerne have en rådgiver med i processen, idet nogle af generationsskiftemodellerne og 

andre forhold i denne opgave kræver, at forholdene i virksomheden er på nogenlunde samme vilkår, 

for at disse er optimale for læseren. Desuden kan ønsker til generationsskifte også være forskellige 

fra Bents og derfor bør en ekstern rådgiver give samme overblik, som denne opgave vil give Bent. 

 

1.5 Struktur 
Ved et generationsskifte er der tre områder: 

- beskrivelse 

- analyse 

- konklusion 

 

Inden gennemførelse af generationsskiftet, vil det være en fordel, at der sker en analyse af forløbet. 

Analysen kan have nogle forud inddelte trin som er følgende5: 

• trin 1: omfang af generationsskiftet og værdiansættelse, dvs. hvorvidt hele eller dele af virk-

somhedens aktiver og passiver skal indgå samt hvilken værdiansættelse disse skal have 

• trin 2: realisationsbeskatning, dvs. på baggrund af beslutningerne på trin 1 så udregnes de 

skattemæssige følger ved generationsskiftet 

• trin 3: berigtigelse af generationsskiftet, dvs. ud fra værdiansættelse og beskatning i trin 1 og 

trin 2 samt virksomhedens finansieringsstruktur, så vurderes finansieringsmulighederne for 

erhverver 

• trin 4: overvejelser omkring skattemæssig succession, dvs. om det for det første er muligt og 

for det andet er skattemæssigt attraktivt at gennemføre generationsskiftet med succession 

• trin 5: etablering af det kontraktmæssige grundlag, dvs. for udarbejdet de officielle papirer 

og nødvendige kontrakter m.v. således at generationsskifte kan godkendes af SKAT ved en 

gennemgang 

• trin 6: anmeldelse af generationsskiftet, dvs. sende skrivelser til de offentlige myndigheder 

der bør have viden til generationsskiftet samt andre fornødenheden i forbindelse med gen-

nemførelsen 

                                                
5 Seup, Michael: Generationsskifte - Omstrukturering side 627 
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 Figur 1.2 - Kilde: egen tilvirkning 

 

Ved strukturering af opgaven er der anvendt den samme struktur, dog er inddeling lidt anderledes i 

og med, at her er større vægt på teorien bag generationsskiftemodellerne, samt i analysedelen om-

kring modellerne. Til gengæld er fokus omkring selve gennemførelsen og det praktiske arbejde ef-

terfølgende nedprioriteret. Derfor ser opgavens struktur således ud som på figur 1.2. 

 

Kapitel 1 og kapitel 2 indeholder indledning samt beskrivelsesdelen i opgaven. 
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Derefter går opgaven noget mere over i den talmæssige del i kapitel 3 og foretager en analyse af 

virksomhedens økonomi og videre i kapitel 4 bruges værdiansættelse til en gennemgang af de aktu-

elle generationsskiftemodeller.  

 

I kapitel 5 og kapitel 6 er man gået væk fra generationsskiftemodeller igen og tilbage omkring fi-

nansiering af et generationsskifte samt overvejelser omkring testamente og dødsbo 

 

Afrunding af afhandlingen sker i kapitel 7, kapitel 8 og kapitel 9, hvor der udarbejdes en anbefaling 

til Bent, foretages en endelig konklusion i forhold til opgavens problemformulering, samt foretager 

en perspektivering. 

 

Opgaven bygges op omkring Rejsebureauet og indehaver Bent. Først er der en samtale med Bent, 

hvor informationer om virksomheden, personerne samt ønsker og krav til generationsskiftet er ble-

vet klarlagt og snakket igennem. Derefter undersøges hvilke generationsskiftemodeller, der er muli-

ge, samt en beskrivelse af krav og muligheder ved de enkelte generationsskiftemodeller og der ana-

lyseres fordele og ulemper ved de enkelte generationsskiftemodeller. Sluttelig foretages en analyse 

og vurdering af situationen ved pension eller død, dvs. med testamente og arv. Hvert afsnit vil have 

en teoretisk del, som omhandler at belyse reglerne i forhold til et generationsskifte. Desuden vil der 

være en praktisk del, hvor disse regler benyttes på casevirksomheden. 
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2. Virksomheden, indehaver og de bløde værdier 
Ved et generationsskifte er der både hårde og bløde værdier. De hårde værdier er de mere håndter-

bare områder såsom tal, regnskaber, generationsskiftemodel samt skatteforhold. De bløde værdi er 

områder, der er mere flydende, som f.eks. goodwill, kundetilfredshed, medarbejderforhold, strategi-

ske og familiære forhold. Dette betyder også, at de hårde værdier som regel kan være nemmere at 

gennemskue end de bløde værdier, om end ikke alene så sammen med rådgiver. Men det er de blø-

de værdier, som besværliggør overvejelserne, og samtidig er det også disse, som man kan komme 

til at overse i et generationsskifte, eller som i sidste ende kan give store problemer. 

 

Således kan bløde og hårde værdier også deles op som henholdsvis behov og ønsker fra indehaver, 

som de bløde værdier og de skattemæssige, finansielle og juridiske muligheder som de hårde værdi-

er6. 

 

I dette kapitel vil jeg gennemgå de mere bløde værdier med fokus på personlige forhold og overve-

jelser samt forhold og overvejelser om virksomheden.  

 

2.1 Personlige forhold og overvejelser 
Indehaveren Bent er 59 år og gift med Helle, som er 58 år. Sammen har de børnene Jan og Kim, 

som er 37 år og 35 år. Bent styrer overordnet virksomheden, mens Helle arbejder på kontoret i virk-

somheden med at tage telefoner og tage imod ordrer fra kunder samt at klare det administrative ar-

bejde. Virksomheden er ægteparrets – men særligt Bents ekstra barn. Den er født af dem og opvok-

set igennem deres liv. Og som andre børn ser Bent gerne, at det ekstra barn lever længe og lykke-

ligt.  

 

Umiddelbart går tankerne omkring et generationsskifte på, at der enten skal generationsskiftes in-

denfor familien, således at Kim skal overtage Rejsebureauet, eller også skal virksomheden sælges 

til tredjemand eller til nød lukkes. Det er kun den ene af hans sønner, som har vist interesse for at 

være en del af et fremtidigt generationsskifte, således har Kim tidligere været lidt interesseret, men 

dennes interesse er dog stærkt stigende. Jan har forsøgt sig med at være med til at styre Rejsebu-

reauet, dog uden succes. Derfor tror Bent også mere på, at der er størst chance for, at Kim ønsker 

deltagelse i et generationsskifte. Bents tanke er så, at kunne blive i virksomheden nogle år efter ge-

                                                
6 Deloitte, Generationsskifte, s. 8 
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nerationsskifte for stadig at være lidt med og samtidig at kunne støtte Kim i den fortsatte drift, indtil 

han har den nødvendige viden til at drive virksomheden videre selv. Derved kan Kim blive den 

fremtidige leder af virksomheden, og det vil ikke i en eventuel overgangsperiode være nødvendigt 

at ansætte ledende personale til hjælp med styring af virksomheden, idet Bent så kan yde en habil 

støtte der. 

 

Det er ikke af nød, at et generationsskifte ønskes fra Bents side. Han har gået med overvejelserne 

om dette i et stykke tid. Han ved, at planlægning indenfor dette område kan være vigtigt, og derfor 

ønsker han nu at gå videre med det. Men rent økonomisk er det ikke et ”must” for Bent, at få penge 

for virksomheden. Men tanken om, at hans søn får muligheden for at drive hans livsværk videre 

eller alternativt dog, at få noget valuta for hans goodwill, således at det ikke bare lukkes, er også 

tiltalende. 

 

Selvfølgelig vil det altid være rart at få nogle penge for sin virksomhed, men Bent og Helle kan 

klare deres pension uden penge fra virksomheden, og derfor er de ikke nødvendigvis presset til at 

sælge til en høj pris. Bent og Helle har for øjeblikket jfr. bilag 13 en personlig formue på kr. 

2.382.390, som hovedsagelig består af virksomheden, deres ejendom, nogle aktier og lidt kontanter, 

og dette er såfremt ejerandelen i Rejsebureauet er vurderet til det lavest mulige, nemlig værdi ved 

likvidation uden nogen som helst indtægt ved salg af goodwill. Derudover har de en pensionsfor-

mue på omkring kr. 2.000.000, som også først er blevet opbygget de seneste år, efter at virksomhe-

den har givet gode resultater. Således har der været plads til at indskyde væsentlige beløb på pensi-

onsordningen. Bent er de seneste år så småt blevet aktiv på børsen med handel af aktier, hvor han 

som så mange andre danskere prøver lidt kræfter med det at handle aktier. Bent er ikke daytrader, 

men kører en mere passiv strategi med at beholde aktierne over tid og det har givet et yderst positivt 

udfald med gode afkast. Dette har også hjulpet med til, at både den personlige formue samt pensi-

onsformuen steg, da der var nogle gode år for aktierne. Dog har det seneste års nedgang i aktierne 

også gnavet i aktieformuen og derfor er både den frie opsparing og pensionsopsparing mindsket og 

således faldet til ovennævnte beløb. Men virksomheden går stadig godt og dette har opvejet den 

negative tendens i den personlige egenkapital. 

 

Ved et generationsskifte er der flere forskellige modeller. Bent har dog i første omgang udtrykt øn-

ske om, at virksomheden godt må forblive som personlig drevet virksomhed. Han er dog ikke afvi-

sende over en omdannelse til et anpartsselskab eller et aktieselskab, såfremt der kan være væsentli-

ge fordele i dette. Han føler, at han ved omdannelse til selskab åbner op for informationer omkring 
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virksomheden via den krævede offentliggørelse af regnskaber. I den nuværende situation mener han 

at kunne holde kortene tættere ind til kroppen, ved at regnskaber ikke skal offentliggøres. Dog har 

han løsnet lidt op for sin holding på det seneste, efter at han ved et møde har fået gennemgået, hvor-

ledes regnskabet ser ud, såfremt det var et selskabsregnskab. Selvfølgelig bliver regnskabet pludse-

lig offentliggjort i forhold til, at man i den nuværende situation helt kan lukke for information på 

dette område. Men i det regnskab, der skal offentliggøres, behøver det ikke at vise mere end højst 

nødvendigt. Mange informationer kan udelades, heriblandt omsætningen, sammensætningen i om-

kostninger m.fl. 

 

Sønnerne Jan og Kim er ikke direkte gået i fars fodspor. Kim er uddannet pædagog, men har løben-

de en del år været ansat i virksomheden på kontoret. Dette har i perioder været som fuldtidsansat og 

i perioder mere timeansættelse. Desuden har Kims kæreste i et stykke tid også være ansat som kon-

torhjælp. Jan derimod er altid været lidt tættere på rejsebranchen, idet han er buschauffør, og dette 

var også grundlaget for at han var med til i en periode at styre Rejsebureauet. Her stod han for bus-

kørsel og transport for både Rejsebureauet og andre kunder samt dele af det administrative i tilknyt-

ning hertil. Men lige umiddelbart var dette ikke nogen succes og Bents vurdering er, at Jans tempe-

rament ikke er til at være selvstændigt erhvervsdrivende. Dette er også grunden til, at Bent vurderer 

det mest sandsynligt, at et eventuelt generationsskifte inden for familien nok mest vil være aktuelt 

for Kim.  

 

Kims økonomiske forhold er, at han ikke indtil videre har opsparet nogen større formue, og derfor 

vil en finansieringsmodel også bære præg af, at et eventuelt generationsskifte skal fremmedfinansie-

res i stor grad via familie eller andre finansieringskilder. Såfremt Jan også skifter mening og over-

vejer at indgå i et generationsskifte, så vil hans del af finansieringen ligne Kims meget, idet han er i 

samme økonomiske situation mht. en gennemsnitlig mellemindkomst pt. samt en meget begrænset 

opsparing. 

 

Der kan være store fordele ved et generationsskifte i familien, idet Kim på et meget tidligt tidspunkt 

i forløbet kan komme mere med på sidelinien i styring af driften og dermed yderligere blive lært op. 

Samtidig kan samspillet mellem overdrager og modtager, i perioden hvor begge er tilknyttet virk-

somheden, nyde godt af at de kender hinandens stærke og svage sider bedre end hvis der var tale 

om tredjemand. Der er stærke positive følelser forbundet med at drive virksomhed sammen med sin 

søn. 
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Såfremt der foretages et generationsskifte, skal man dog være opmærksom på, at der også kan være 

bagdele ved et generationsskifte indenfor familien. Hvis der opstår uenigheder internt i familien, 

kan dette give sig udslag i virksomheden med store problemer indenfor samarbejde, kommunikation 

eller andet. Hvis det kun er Kim, som indgår i generationsskifte, så bør både Kim og Jan være til-

fredse med den måde, det er foretaget på, for ellers kan det skabe problemer internt mellem dem i 

forhold til arv og lignende. 

 

Et problem i virksomheder, hvor der sker et generationsskifte indenfor familien er, at nogle fami-

liemedlemmer føler sig snydt, eller at virksomheden ikke udvikler sig så gunstigt som forventet. 

Men generelt kan der opstå to slags problemer. Der kan opstå problemer mellem modtager og over-

drager af virksomheden. Det kan som nævnt være uenigheder omkring udvikling af virksomheden 

eller prisfastsættelse samt en del andre ting, der grundlæggende kan ændre værdiansættelsen af 

goodwill mv. Den anden problemstilling kan være mellem modtager og overdrager kontra andre 

familiemedlemmer. Såfremt prisen har været gunstig for modtager, så kan andre arvinger og fami-

liemedlemmer godt føle sig snydt. Så der kan hurtig opstå problemer, og derfor bør man være var-

som omkring hvordan og hvorledes, man griber et generationsskifte an, idet det helst ikke skulle 

splitte familien ad. 

 

En anden problemstilling kan blive omkring, hvem der skal overtage virksomheden: Jan eller Kim? 

I dette tilfælde er det rimelig afklaret, idet det indtil videre kun er Kim, som er positivt indstillet 

overfor at deltage i et generationsskifte. Men da Jan har prøvet at være med til at styre virksomhe-

den og ikke ønsker ledelsesdelen i at være medejer af virksomheden, kan der dog frembringes en 

praktisk løsning. Det kan deles således op, at Jan er den praktiske og kører bus på busrejserne, og 

Kim bliver den administrative på kontoret, der kommer til at styre det økonomiske og ledelsesmæs-

sige. 

Desuden kunne Bent sagtens se for sig, at Kim og eventuelt Jan overtager virksomheden, og at 

Kims kæreste stadig arbejder på kontoret, samt at Bent måske stadig vil hjælpe lidt til. Men såfremt 

der opstår splid familien imellem – så er spørgsmålet, om de kan få det til at fungere på arbejds-

pladsen så vel som hjemme i familien. Dette er en overvejelse, som de bør gøres sig og som mini-

mum være opmærksom på, således at der bliver opsat nogle retningslinier på arbejdspladsen. 

 

Men generelt bør familien tilsidesætte de familiære sider på arbejdspladsen og betragter hinanden 

professionelt som ligeværdige parter for at undgå de værste konflikter, således at der er klare an-

svarsområder og ingen tvivl om, hvem der bestemmer hvad. 
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2.2 Beskrivelse og analyse af virksomheden 
Virksomheden hedder Rejsebureauet og er grundlagt af den nuværende ejer, Bent, som har drevet 

den i 25 år. Han er samtidig daglig leder på kontoret, og ud over ham selv har han to fuldtidsansatte 

der, 3 fuldtidsansatte chauffører samt omkring 8-10 freelance rejseguider. Rejseguiderne har hver 

deres specielle områder, og derfor kommer og går der en, hvis Bent tager et nyt rejsemål/område 

ind/ud i kataloget. De ansatte på kontoret er Bents kone, Helle, Kims kæreste Maj samt en yderlige-

re. Derudover har Jan i perioder været den ene af chaufførerne. 

 

Virksomhedens aktivitet består af følgende (i rækkefølge): 

1. sælge rejser 

2. bookning af bus og hotel og planlægning af rejser 

3. udførelse af rejser 

 

Det er primært rejser til Tyskland og Polen, der sælges, men udbuddet er en generel blanding af 

rejsemål, som er almindelige indenfor busrejser. Derfor er der også rejser til Bornholm, skirejser til 

Norge og Østrig, storbyrejser til Prag, almindelige ferierejser til Midttyskland samt en del andet. 

 

75 % af rejserne bliver solgt til ”hr. og fru. Jensen”, som skal på busrejse. Den resterende del er 

hovedsagelig grupperejser, hvor mellem 30 og 50 personer booker en bus til en udflugt, eller booker 

bus og hotel til en samlet tur. 

 

Inden for denne branche er et meget springende punkt at få solgt især de sidste pladser i bussen og 

derved ikke have spildplads. Dette er et område hvorpå firmaet er blevet betydelig bedre i løbet af 

de senere år, og det har været med til at give en væsentlig resultatmæssig fremgang. Et andet punkt, 

som har været med til at forbedre indtjeningen for firmaet er ifølge Bent, at tidligere solgte man 

både busrejser, udlejede sommerhuse samt andre associerede produkter. Men de seneste år har man 

fokuseret udelukkende på salget af busrejserne og som tidligere nævnt at få busserne fyldt op. Der-

med har man fået det optimale ud af kapaciteten, således at det giver indtjeningen et løft. Så man er 

gået fra at have en meget bred vifte af produkter, til at have snævret sig ind til kun at sælge sine 

primære produkter. Desuden har Bent været god til at foretage et godt produktmix sammenholdt af 

standardprodukter. Dvs. en blanding af rejsemål som Prag m.fl. og så niche-rejser, hvor man kom-

binerer en busrejse med f.eks. en musikoplevelse eller andet. Det har vist sig at være en god efter-

spørgsel på sådanne rejser og mulighederne er mange. Bare indenfor områderne sportsevent, musik, 

teater og anden underholdning, og der således mange uprøvede muligheder. 
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I en periode hvor Jan arbejdede i firmaet havde Bent investeret i en bus, således at dele af behovet 

for buskørsel kunne klares af Jan internt i virksomheden. Men samtidig beholdt han sine tidligere 

samarbejdspartnere indenfor bustransporten, som også stadig blev lejet til kørsel i rejsebureauet. 

Dette skyldtes en ide om, at bibeholde en god forbindelse til andre firmaer såfremt det pludselig 

blev dårligere tider, eller såfremt at han eller Jan ønskede at stoppe busdriften. Men så vidt det var 

muligt benyttede han selvfølgelig Jan som vognmand. Dog viste dette tiltag ham, at Jan ikke helt 

var moden til et liv som selvstændig eller arbejde med meget ansvar. Dermed valgte de langsomt at 

lukke ned igen med busdriften og sælge bussen. Derfor kan han også glæde sig over, at han ikke 

lukkede af for andre vognmænd hos rejsebureauet, idet han fik brug for dem igen 

 

Kontoret er yderst beskedent og er bemandet med i gennemsnit 2 personer, som sælger rejserne 

samt tager telefoner. Desuden har firmaet to fuldtidsansatte guider, som er tilknyttet nogle af de 

største destinationer. Men derudover har man ca. 8 freelance guider, som er tilknyttet nogle bestem-

te områder og destinationer, alt efter deres interesseområde. 

 

2.3 Strategiske overvejelser 
Der bør ved et generationsskifte være virksomhedsmæssige overvejelser om, hvorvidt der skal ge-

nerationsskiftes. Dette dækker over mere generelle overvejelser om, hvorvidt virksomheden skal 

videreføres eller ikke. Disse overvejelser er hovedsagelig SWOT-analysen, men såfremt et genera-

tionsskifte skal gennemføres bør en SWOT-analyse have et positivt udfald. Er dette ikke tilfældet 

bør den nye generation have nye ideer og ændre på virksomheden, således at en SWOT-analyse 

vender sig til noget positivt. Dermed kan virksomheden sammenlægge sine behov og ønsker med de 

muligheder, der forefindes for virksomheden. På den måde bør virksomheden opnå et mere positivt 

udfald af en analyse. 

 

Omkring Rejsebureauets rentabilitet vil overvejelserne gå på, om den nuværende udvikling vil kun-

ne fortsætte gunstigt, og det vurderes af Bent, at virksomheden har flere muligheder for niche-

rejser, som den ikke benytter sig af endnu. De seneste 5 år har virksomheden været i en opadgående 

trend, og det er klart Bents fortjeneste, at han har kunnet sammensætte det helt rigtige produktmiks 

samtidig med, at der har været fokus på de rigtige områder i virksomheden. Selvom han har valgt at 

prøve nye produktmuligheder med hensyn til koncert-rejser, så har han alligevel også valgt at holde 

sig til det sikre indtil videre og optimere dette felt, således at virksomheden lærer at tjene optimalt 

på dette, inden de springer ud i nye niche-produkter. 
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Virksomheden bør udarbejde en analyse omkring virksomhedens livscyklus, hvor der analyseres på, 

hvor virksomhedens befinder sig i sin livscyklus, og hvad der kan gøres for at ændre virksomhedens 

udvikling således, at den forlænger sin cyklus. Et alternativ til denne model er BCG-modellen7, som 

viser virksomhedens produkter opstillet som stars, question marks, cash cows og dogs. Dette vil 

give en vurdering af, hvordan virksomhedens produktmiks er, samt hvorledes fremtidsudsigterne 

ser ud for disse, og hvorvidt der er fremtid i dem. 

 

Men såfremt en fremtidig ejer af virksomheden kan udnytte nogle yderligere niche-produkter og 

sammensætte dem med de nuværende produkter til et godt mix, kan den fremtidige indtjening stige 

yderligere. Men for at der ikke pludselig er flere nye underskudsgivende forretningsområder, så kan 

en ide være, at et der implementeres et nyt forretningsområde af gangen, således at indtjeningen for 

hvert forretningsområde optimeres inden nye forretningsområder indlemmes i virksomheden. Ellers 

kan det give det resultat, at der er for mange jern i ilden og at ingen af disse nye tiltag integreres 

ordentligt. 

 

Så en mulighed for Bent, for at gøre virksomheden mere attraktiv og interessant er, at foretage en 

salgsmodning af virksomhed. En mulighed er, at få et konsulentfirma til at foretage en gennemgang 

af virksomheden. Alternativt kan Bent selv foretage en vurdering af, hvorvidt en salgsmodning kan 

gøres bedre. Effekten med salgsmodningen skulle gerne blive8: 

• større sandsynlighed for at få solgt virksomheden 

• mindre rabat på virksomheden i forhold til den egentlige værdi 

• øget værdi af virksomheden 

 

En salgsmodning kan være mange forskellige vinkler af virksomheden, men nogle af de mest al-

mindelige faktorer er: 

• Konkurrencekraft overfor såvel nye som eksisterende kunder 

• Markedsudvikling indenfor selve branchen 

• Ekstern afhængighed af store kunder, store leverandører alle andet som dermed indirekte 

er med til at styre udviklingen 

• Konsolideringsperspektiv, således at det vil være muligt, at opkøbe virksomheden eller at 

virksomheden opkøber andre og at der ud fra disse beslutninger er muligt at opnå synergi 

                                                
7 http://www.12manage.com/methods_bcgmatrix.html 
8 Plenborg, Thomas og Nørbjerg, Søren, Salgsmodning side 8 
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• Strategi og ledelse er grundlæggende og derfor gælder det om, at have en virksomhed, der 

har en god strategi og en ledelse, som kan gennemføre denne strategi 

• Intern afhængighed af medarbejderer, leder eller systemer. Således bliver virksomhedens 

manøvredygtighed bedre, såfremt der er mindre chance for, at den bliver låst fast pga. in-

tern afhængighed 

• Indtjening, cash flow og struktur. Virksomhed bør have en god og opadgående indtjening 

og tilhørende cash flow. Derefter bør strukturen i virksomheden være optimal rent økono-

misk og skattemæssigt 

• Dokumentationsniveau er graden af juridisk og økonomisk dokumentation, således at det 

er nemmere at sandsynliggøre den fremtidige indtjening 

 

Kort sagt foretages en analyse af virksomheden, men her bør indehaver overveje hvorledes mulig-

hederne er ved hvert enkelt punkt omkring at gøre virksomheden mere attraktiv overfor en mulig 

køber. Det vigtigste her er især den sidste bullet – at kunne dokumentere virksomheden og dens 

stærke og svage sider osv. 

Rejsebureauet har måske ikke brugt det bevidst som salgsmodning, men de seneste års udvikling 

har vist mange af de værdier, som søges frembragt ved en salgsmodning. Af de vigtigste ting kan 

nævnes meget mindre afhængighed af virksomhedens indehaver samt en bedre produktudvikling og 

fokusering på kernekompetencer. Disse områder er også de primære grunde til et forbedret resultat 

de seneste år. Et punkt, som der kommer fokus på i denne opgave er, at der også skal være fokus på 

en optimal struktur rent skattemæssigt. 

 

2.3.1 Driftsform 

Ved overvejelserne omkring driftsform er modtager af virksomheden bundet lidt af, hvilke holdnin-

ger overdrageren har. Bent har givet udtryk for, at han gerne ser at virksomheden er som personlig 

virksomhed på grund af, at mindre oplysninger på denne måde skal offentliggøres. Umiddelbart har 

Kim ikke den store præference for, om det skal være personlig virksomhed eller selskabsform, dog 

kan han sagtens følge sin fars argumentation. Men Bent er begyndt at overveje mulighederne ved at 

omdanne til selskabsform, idet han har fået fremlagt sit regnskab, som det vil se ud, såfremt det var 

i selskabsform og derefter har han ændret holdning vedrørende et par at sine tidligere argumenter. 

På denne måde er det mere tydeliggjort omkring forskellene rent regnskabsmæssigt på selskab og 

personlig erhvervsdrivende. 
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Ved vurderingen for en virksomhed omkring hvilken driftsform der bør omdannes til, så er det for-

skellige forhold der gør sig gældende. De helt grundlæggende momenter er, at man i en personligt 

ejet virksomhed ejer hvert enkelt aktiv og skylder hvert enkelt passiv. Er man eneejer så ejer man 

alle tingene helt og holdent, mens hvis det er et interessentskab med to ejere, så ejer man som ud-

gangspunkt 50 % af alle aktiver og passiver. Desuden bliver man personligt beskattet af indtægter i 

virksomheden og har fradrag for udgifterne, også kaldet gennemsigtighedsprincippet.  

 

Modsat er det, hvis man driver firma i selskabsform. Her ejer man aktier9 i et firma og selve firmaet 

ejer så både aktiver og passiver samt bliver beskattet af indtægterne og har fradrag for udgifterne. 

Således er det også selve selskabet som juridisk person, der har beskatningen. Her kan man så som 

ejer være ansat og få løn på lige fod med andre ansatte. Samtidig kan man hæve udbytte af ens akti-

er og dette vil så sammen med lønnen bliver beskattet hos en selv som person, som henholdsvis 

personlig indkomst og aktieindkomst. 

 

Normalt er en af grundene for at vælge selskabsform, at der er risici for store garantiarbejder eller 

store erstatningssager. Risikomomentet er til stede, men det er dog begrænset i Rejseselskabet. Der 

er ingen store sager, og derved er det begrænset, hvad der kan opstå af store økonomiske krav mod 

firmaet ud over den normale driftsrisiko. Hvis der endelig opstår krav mod firmaet, så vil det nok 

være mindre krav 

 

Såfremt der startes med en lav indtjening og dermed underskud de første mange år, så kan det også 

være en fordel, at drive det som personlig virksomhed, idet et underskud kan fratrækkes i person-

lig/skattepligtig indkomst, hvorimod i et selskabet bliver der ikke beregnet skat, men en eventuel 

løn skal stadig beskattes hos aktionæren. 

 

Hvis en omdannelse til selskabsform er at foretrække, så passer det fint nok, at det kommer samti-

digt med et fremtidigt generationsskifte. Men den videre analyse vil komme mere ind på omkring 

det økonomiske i, hvorvidt der bør vælges selskabsform eller ej. 

 

                                                
9 Begrebet aktier vil i opgaven dække over både aktier og anparter, hvilket også er i lighed med anvendelsen i ABL, jfr. 
ABL § 1 
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2.3.2 Virksomheden i forhold til branchen 

Virksomheden er en mindre spiller på rejsemarkedet, og alligevel lader det til, at den niche de har 

fundet ikke umiddelbart bliver rørt af andre konkurrenter. Men får den en god position på flere 

mindre områder, er det ikke utænkeligt, at en større virksomhed, som ønsker at købe sig til mar-

kedsandel, vil købe virksomheden. I den seneste brancheanalyse af rejsebranchen ligger virksomhe-

den i top 10 indenfor salg af busrejser og med de seneste års fusioner og konkurser10 indenfor bran-

chen, vil virksomheden ligge lige udenfor top 511. Dog er der omsætningsmæssigt meget langt op til 

de tre virksomheder, der ligger højst med salg af busrejser. 

 

Der har allerede været forespørgsler fra interesserede, og det har hovedsagelig været fra folk, som 

ønsker at starte indenfor branchen, og som vil starte med at købe sig ind på markedet. Men ellers er 

det en branche med få barrierer. Som udgangspunkt er der få lovgivningsmæssige barrierer. Vedrø-

rende økonomien skal man kun bruge et lille kontor, en telefon og en pc med internet for at drive 

virksomheden. Desuden betaler alle kunder forud for rejserne, og det betyder, at det skal gå dårligt 

før der opstår et likviditetsmæssigt problem.  

 

Som så mange andre brancher er det en fordel som ejer af en virksomhed i rejsebranchen, at have 

erfaring og dybere kendskab til branchen. Dette betyder, at stor viden indenfor markedsmekanis-

merne (udbud, efterspørgsel mv.) bør haves hurtigst muligt ved opstart indenfor branchen. Rent 

personalemæssigt er barriererne ikke store, idet det ikke er noget uddannelsesmæssigt direkte på 

rejsebranchen, således er det lige så vigtigt med evner indenfor salg og service samt viden om rej-

semål til brug ved selve salget til kunden, således at rejser bliver solgt og kunder bliver serviceret 

og får en god oplevelse på rejsen. Dette vil også have den indvirkning at kunderne kommer igen. 

 

Dog er der også en anden stor barriere omkring rejsebranchen, nemlig at der skal stilles en garanti 

overfor Rejsegarantifonden. I de senere år har der været en stribe konkurser indenfor rejsebranchen, 

og derfor er garantien i fokus12, idet de stigende krav til garantistillelsen kan presse nogle rejsebu-

reauer ud af markedet, idet denne garanti ikke kan stilles. 

 

                                                
10 Http://www.rejsegarantifonden.dk/default.asp?side=400&menu=4 
11 Danmarks 150 største rejsebureauer, side 20 og side 49-50 
12 http://ekstrabladet.dk/ferie/article1150869.ece 
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Alt dette betyder også, at barriererne er forholdsvis små, og således vil det store argument for en 

eventuel køber være, at få noget mængde i salget, således at en lille eller forholdsvis ny virksomhed 

ikke skal starte fra punkt nul med hensyn til omsætningen. 

 

2.4 Ledelsesmæssige overvejelser 
Ved en vurdering af de ledelsesmæssige overvejelser vil der blive meget fokus på, hvorvidt en 

fremtidig ejer af virksomheden kan styre og lede den. Bent har styret virksomheden alle årene, og 

det er både godt og skidt. Hvis Kim skulle gå hen og overtage virksomheden, vil der pludselig kun-

ne opstå problemer – dog kan det også blive en gevinst. Kims uddannelse går slet ikke i retning af 

hverken økonomi, ledelse, salg eller rejser, idet han pt. er pædagog. Hans fordel er, at han har været 

lidt inde og snuse til arbejdet i virksomheden i nogle perioder. Derfor skal Bent håbe på, at Kim har 

flair og interesse for at drive virksomheden. En løsning kunne selvfølgelig være, at Kim kom mere 

med på sidelinien i nogle år og blev lært op indenfor branchen. En fordel ved dette kan være, at 

Kim vil have en anden synsvinkel på nogle forretningsgange, og dermed kan han komme med nye 

input i forhold til, hvordan Bent styrer virksomheden. Således vil der være nye synspunkter på nog-

le ting, og derved kan der ske en fornyelse og eventuelt en fornyelse i virksomhedens forretnings-

gange. 

 

Et punkt, der taler lidt imod Kims muligheder for at drive virksomheden videre er, at rent tanke-

mæssigt er der langt fra at være pædagog og så til at være selvstændig. Hvor en pædagog arbejder 

fra kl. 8 til kl. 16, så er jobbet som selvstændig ofte mere svingende tidsmæssigt og de uløste pro-

blemer vil ofte ende med at hænge på lederen. Derfor vil Kim i et lederjob kunne komme ud for 

anderledes arbejdspres i forhold til jobbet som pædagog. Ikke dermed sagt, at det er umuligt og at 

han ikke vil kunne klare det, men det er et område, hvor der er meget langt mellem de to jobs. 

Rent kvalifikationsmæssigt kunne Kim, såfremt det er noget han går 100 % ind for, tage nogle kur-

ser i ledelse og økonomi, således at dette vil kunne ruste ham bedre til at overtage virksomheden. 

Samtidig kunne han i opstartsfasen gøre brug af rådgivere, således at han bliver mere fortrolig med 

de ledelsesmæssige og økonomiske opgaver i virksomheden. Det kunne komme til udtryk i jævnli-

ge møder med revisor, som kunne bruges som sparringspartner ved økonomiske overvejelser. Ud 

over revisor kunne en kyndig person indenfor ledelse og coaching bruges som sparringspartner ved 

problemstillinger omkring disse områder, og slutteligt kunne han gøre brug af Bent ved sparring 

generelt indenfor drift af virksomheden.  
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Men derfor at det også af yderste vigtighed, at begynde lederskiftet i god tid på grund af det, der 

kan kaldes ”langsom viden-overførsel”, idet den ledelsesmæssige og økonomiske viden ved at drive 

virksomhed kommer langsomt. 

 

Selvfølgelig er det vigtigt for den person, som overtager virksomheden, at han kan lede og fordele. 

Men ser man på, hvad der har været en succes de seneste år, så skal personen kunne se muligheder-

ne i nye produktmix, således at udvikling langsomt fortsættes. Samtidig skal personen være god til, 

at optimere den lille virksomhed med hensyn til belægning af busserne, når der sælges rejser. 

 

Ved generationsskiftet er det ikke kun vigtigt at se på, hvad Kim er for en type, og hvilke egenska-

ber han har. Det er også vigtigt at se på Bent, hvorledes han forholder sig og reagerer ved generati-

onsskifte af sin virksomhed. På dette område er der fire slags personer13: 

• konge (ønsker at forblive i virksomheden og ”dø” på jobbet) 

• general (tvinges ud af virksomheden) 

• ambassadør (forlader frivilligt virksomheden og hjælper på konsulentbasis) 

• guvernør (forlader frivilligt virksomheden for at tage på andre eventyr) 

 

Det kan være lidt svært at sætte Bent i en bås, idet han giver udtryk for at være i flere bokse. Som 

udgangspunkt vurderes han at være en ambassadør. Han ønsker, når tiden er inde, at give plads for 

den yngre generation og derefter hjælpe ham i gang, indtil de kan klare sig uden hans hjælp. Dette 

vil være en stor fordel ved et generationsskifte, at overdrager af virksomheden har den positive ind-

stilling. Men selvfølgelig er ét, hvad der bliver sagt og givet udtryk for, noget andet er, hvad der 

egentlig sker, når det kommer til stykket. Og det vil først være muligt at se, når generationsskifte-

planerne bliver igangsat. 

 

Men som tillæg hertil vurderes Bent også at ønske, at såfremt han skal involvere sig i virksomheden 

efter et generationsskifte, så skal det helst være som en primært bestemmende faktor og ikke bare 

rådgiver til den nye chef. Så derfor kan han defineres som ”ambassadør med veto ret”.  

 

2.5 Tidsmæssige overvejelser 
Spørgsmålet er, hvornår Bent vil smide tøjlerne og lade Kim styre virksomheden. Hvis der foretages 

et generationsskifte nu, så vil en eventuel fremtidig værdistigning i virksomheden hurtigere komme 

                                                
13 Deloitte, Generationsskifte, s. 14 
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på den næste generations hænder, og derved mindskes værdierne til Bent. Dette vil så have den 

virkning, at når Bent og Helle engang dør, så er værdierne, der skal betales boafgift af, noget min-

dre, hvilket vil være en skattemæssig fordel. 

 

Såfremt Rejsebureauet omdannes til et selskab, vil det være en mulighed også at indskyde et hol-

dingselskab, som ejes af Bent, og som ejer aktierne i driftsselskabet. Fordelen ved at omdanne til et 

selskab er den begrænsede hæftelse, og derudover når der indskydes et holdingselskab, vil oversky-

dende likviditet kunne flyttes op i holdingselskabet og derved kunne sikres imod Rejsebureauets 

kreditorer, og dermed være en yderligere begrænsning i hæftelsen. 

 

Desuden kan der også være den vinkel på det, at såfremt Bent lykkedes at få solgt Rejsebureauet 

efter det er omdannet til et selskab, samt at holdingselskabet har ejet aktierne i Rejsebureauet i mere 

end 3 år, så er en eventuel avance ved salg af Rejsebureauet i selskabsform skattefri i holdingsel-

skabet. 

 

Så da Bent nærmer sig de 60 år og at det godt kan tage et stykke tid inden et generationsskifte er 

gennemført, så bør en selskabsetablering ske hurtigst muligt. 

 

2.6 Delkonklusion om virksomheden, indehaver og de bløde værdier 
Virksomheden må vurderes til at være nogenlunde ”salgsbar”, idet den daglige drift ikke i synderlig 

grad afhænger af virksomhedens indehaver. Selvfølgelig er Bent overordnet styrmand på mange 

ting i virksomheden. Men det konkluderes, at det vil være muligt at skifte ejer, uden at virksomhe-

den helt må lukke. Dog er det jo selvfølgelig uvist, om resultatet bliver lige så godt. Men derudover 

har virksomheden en udmærket markedsandel – den er ikke så stor som de største konkurrenter, 

men der er en stor fast kundekreds og omkring nicheproduktet har det været aldeles svært for kon-

kurrenterne rigtig at komme ind på markedet. Så rent forretningsmæssigt vurderes virksomheden, at 

have en god fremtid på markedet. Det betyder samtidig, at såfremt Jan alligevel ikke ønsker at være 

del i et generationsskifte, så er det en attraktiv virksomhed, som Bent har. Derfor vurderes der også 

at være gode chancer for at finde alternative købere. 

 

Med hensyn til Kim konkluderes, at han formodes at have nogle ledelsesmæssige mangler, men i 

takt med at Bent stadig gerne vil hjælpe til i virksomheden, så kan han få en rigtig god støtte fra 

Bent nogle år endnu. Men han bør helt klart gøre sig klart omkring, hvad der kræves af ham, samt 



Kapitel 2  Virksomheden, indehaver og de bløde værdier 
 

Side 26 

lave en gennemgang med Bent omkring, hvordan det vil være, at blive selvstændig. En mulighed 

kunne være, at komme på prøve som selvstændig i en periode, således at det ledelsesmæssige er 

prøvet af inden et egentligt generationsskifte foretages. Der er trods alt en del arbejde og omkost-

ninger forbundet med en overtagelse af virksomheden, og derfor vil det være langt fra optimalt, at 

skulle finde en anden løsning efter kort tid. 

 

Generationsskiftet bør ske snart. Såfremt Bent også ønsker at nyde årene som pensionist. Alt efter 

om virksomheden kan overdrages til hans søn eller skal sælges, kan tidshorisonten i dette projekt 

dog godt være nogle år og med den alder Bent har, så begynder det at snerpe til. Det er selvfølgelig 

ikke for sent men bør igangsættes indenfor kort tid. Man kan også komme ud for, at der står en tred-

jemand og vil købe virksomheden ret hurtigt, men det må så vurderes at være et luksusproblem. 

 

Omkring salgsmodningen har Bent bevidst eller ubevidst været på forkant der, og derfor behøver 

han ikke en øget fokus på dette område. Dog bør han stadig holde det ved lige, således at den posi-

tive udvikling omkring fokusering på forbedring og den overordnede virksomheds drift fortsætter. 

Derfor bør han også fortsætte den gode udvikling indenfor niche-produkter, som han har haft posi-

tiv udvikling på de foregående år. 

 

Så omkring virksomheden er scenariet for enten et salg til tredjemand eller et generationsskifte til 

Kim klar. Det eneste punkt er Kims manglende ledelseserfaring og denne får han nemmest ved, at 

komme i gang i virksomheden. Samtidig er det heller ikke et krav for Bent at komme af med virk-

somheden meget snart og derfor kunne en ide være, at bruge de næste par år på at optimere virk-

somheden løbende og samtidig se, om der kunne komme nogle stabilt store overskud. Sideløbende 

med dette bør Bent have fokus på det tidsmæssige aspekt i et eventuelt generationsskifte.
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3. Værdiansættelse 
Ved et generationsskifte skal der også foretages en værdiansættelse af virksomheden. Der er her to 

muligheder, nemlig om det er: 

- generationsskifte til tredjemand, så skal prisen forhandles på virksomheden, på grund 

af, at køber vil have så lav en pris som mulig, og sælger vil have så høj en pris som 

mulig.  

- generationsskifte til et familiemedlem, som er en mulighed her, så skal værdiansæt-

telse være endnu mere grundig, idet køber og sælger er interesseforbundne parter, og 

derved bliver der fra SKAT’s side stillet spørgsmålstegn til overdragelsessummen, 

idet der ellers kan gives større skattefrie gaver, såfremt værdiansættelsen sættes fik-

tivt. Hvis virksomheden vurderes kr. 500.000 lavere end den egentlig er værd, så er 

den overtagende part modtaget en gave langt over den skattefrie grænse på kr. 

58.700 jfr. BAL § 22 stk. 3. Men yderligere kan der også være sket det, at der er ge-

nerationsskiftet til kun en arving, som så kan give en skæv fordeling i forhold til øv-

rige arvinger. Dog må man godt forfordele arvinger. Såfremt der ligesom i Rejsebu-

reauet er to arvinger, og den ene arving, har generationsskiftet er sket til en for lav 

pris, så kan den anden arving i realiteten føle sig snydt for en arv på tilsvarende hvad 

den generationsskiftende arving har modtaget i gave ved generationsskiftet. 

- Ved bortgang af indehaver skal der også ske værdiansættelse af virksomheden 

 

Værdiansættelsen betyder i realiteten, at virksomheden skal have værdiansat alle sine aktiver og 

passiver. Normalt kan de fleste aktiver værdiansættes på en eller anden måde. Som regel kan der 

bruges en vurderingsmand eller en registreret eller statsautoriseret revisor, således at der ikke stilles 

spørgsmålstegn ved de mere håndterbare aktiver.  

 

Men så er der også et aktiv som goodwill, som bliver påvirket af virksomhedens indtjening, interne 

forhold og fremtidsudsigter. Det er straks værre at skulle værdiansætte goodwill på grund af, at så 

meget spiller ind og at denne faktor derfor gør det svært at værdiansætte. 

 

Ved handel af virksomhed mellem to uafhængige parter bliver parterne enige om en pris, men ved 

handler mellem familiemedlemmer skal det være mere skemalagt, hvorledes goodwill er beregnet. 

Dette skyldes, at handlen stadig skal ske på markedsmæssige vilkår. Således skal man ind og værdi-

ansætte alle aktierne i virksomheden, for at finde ud af, hvad Kim skal betale for at overtage den.  
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3.1.1 Værdiansættelse forudsat salg af personlig virksomhed til familie 

På baggrund af vidt forskellige værdiansættelser af goodwill har Skat udsendt cirkulære nr. 2000-

1014 med virkning fra 1. april 2000. Cirkulæret indeholder en beregningsmodel, således at der er 

nogle faste rammer for, hvordan goodwill bør beregnes og derved bliver det opgjort nogenlunde ens 

ved hver virksomhedsoverdragelse. Dog vil beregningsmodellen ikke blive brugt til brancher, hvor 

der foreligger faste kutymer for værdiansættelse af goodwill, eller hvor særlige områder har stærk 

betydning for værdiansættelsen af goodwill. 

 

Denne beregningsmodel tager udgangspunkt i resultater de seneste 3 regnskabsår og disse skal være 

aflagt i henhold til reglerne i Årsregnskabsloven15. Inden resultaterne benyttes i beregningsmodel-

len, skal de reguleres for følgende: 

- finansielle poster 

- ekstraordinære poster  

- afskrivning på goodwill  

 

Disse reguleringer skyldes, at disse poster ikke på indgå ved vurderingen af den fremtidige drift. 

Finansiering af virksomhedens drift bør ikke medgå, idet købers og sælgers finansiering vil være 

forskellig. Ekstraordinære poster kan ikke påregnes hvert år – derfor bør de ekstraordinære poster 

heller ikke indgå. Denne beregningsformel skal derfor bruges, såfremt virksomheden handles mel-

lem interesseforbundne parter. Goodwill er her opgjort til kr. 1.183.604 jfr. bilag 3, således at virk-

somhedens værdi ved handel beløber sig til i alt kr. 1.719.057 jfr. bilag 4. Som tidligere nævnt be-

regner denne model på baggrund af de sidste 3 års regnskab – hvoraf de seneste år vægter mest. 

Derefter vurderes udviklingen i virksomheden indenfor de 3 år – dvs. såfremt udviklingen er meget 

positivt taler det for, at goodwill også er stigende. Deraf fratrækkes en vurderet driftsherreløn, idet 

selve lønnen vil indgå som omkostning i et regnskab for et fremtidigt selskab, men ikke indgå i den 

personligt drevne virksomhed. Driftsherrelønnen er jfr. vejledningen fra SKAT omkring beregnin-

gen sat til minimum kr. 250.000 og maksimum kr. 500.000 pr. person. Slutteligt sker der regulerin-

ger af det resterende beløb såfremt der er forhold som specielt kan påvirke goodwillberegningen. 

Som oftest er det argumenter for en lavere goodwill og kan være på baggrund af f.eks. en autofor-

handler, som er afhængig af, at importøren vil beholde den som forhandler af mærket. Et alternativt 

kan være et edb-firma, hvor omkring 80 % af kapaciteten går med at udvikle et system. Således kan 

                                                
14 TS-CIRK 2000-10 af15. marts 2000 Vejledende anvisning om værdiansættelse af goodwill 

 
15 TS-CIRK 2000-10 af15. marts 2000 Vejledende anvisning om værdiansættelse af goodwill 
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firmaet være afhængigt af en kunde og når programmet er færdigt, så er det ikke sikkert, at kunden 

køber yderligere. Således vil goodwill i denne situation være begrænset. 

 

Bent er selvfølgelig en stor del af virksomheden. Både i og med at han er ca. 30 % af arbejdskraften 

på kontoret og desuden styrer alt økonomien. Men der er i realiteten få kunder, som specifikt spør-

ger efter ham, når de køber rejser. Som udgangspunkt sælges ud fra nogle kataloger med forud fast-

satte produkter og priser, så derfor er der ofte nogle afklarende spørgsmål om rejsen, når kunder 

ringer. Derfor vil salget umiddelbart være nogenlunde uændret, selvom Bent ikke lige er til stede på 

kontoret. Selvfølgelig er der nogle kunder, specielt nogle af de faste samarbejdspartnere, som helst 

vil snakke med Bent. Men derfor kan man udlede, at Bent er en meget vigtig arbejdskraft på konto-

ret pga. sine lederegenskaber og viden omkring arbejdet og branchen. Men salget står og falder ikke 

med Bent, og derfor taler dette for, at goodwill ikke bliver reduceret særlig meget. Og derfor kan 

det også ses i beregningen, at der ikke er fratrukket noget på det grundlag. 

 

Tværtimod kunne man overveje at gå den modsatte vej, idet beregningen gerne i en eller anden grad 

skal afspejle den egentlige goodwill. Derfor skal den også være i nærheden af, hvad goodwill vil 

være ved et salg. Så det kunne diskuteres hvorvidt man ved beregningen bør gå efter at nærme vær-

dien for goodwill ved salg til tredjemand tilnærmelsesvis. Alternativt kunne Bent og Kim også lave 

en egentlig forhandling på, hvad prisen kan blive. Så kan det tage udgangspunkt i, hvad Bent egent-

lig ønsker for virksomhed. 

 

Som tidligere nævnt er Skattevæsenet ekstra opmærksomme på beregning af goodwill ved salg, 

omdannelse eller generationsskifte af virksomheder til interesseforbundne parter. Derfor bør man 

skaffe en bindende forhåndsbesked fra Skattevæsenet, således at der ikke efterfølgende sås tvivl om 

værdiansættelserne af specielt goodwill. Ved en sådan bindende forhåndsbesked skal der indsendes 

en beskrivelse af situationen, forudsætningerne for salg/omdannelse samt en opgørelse af værdier-

ne. Således har Skattevæsenet nok materiale for en vurdering af den foreslåede værdiansættelse.  

 

Og endnu en sikkerhed kan være, at der tilføjes et skatteforbehold i overdragelsesaftalen, således at 

overdragelsen enten overdrages eller trækkes tilbage, såfremt Skattevæsenet ønsker at justere vær-

dierne. Dette tilføjes selvfølgelig ofte i de situationer, hvor det er interesseforbundne parter, idet det 

også er i dette tilfælde at Skattevæsenet ønsker at ændre på de handlede værdier. 
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For at et skatteforbehold skal have virkning og kunne gøres gældende, skal visse betingelser være 

opfyldt jfr. SFL § 28 stk. 1: 

• forholdene omkring skatteforholdet skal være ”klart, skriftligt og oplyst overfor Skattevæse-

net for at have virkning 

• skatteforholdet skal være taget samtidig med den disposition det er knyttet til 

 

Andre aktiver 

Ud over en beregnet goodwill er der selvfølgelig også værdiansættelsen af virksomhedens andre 

aktiver.  

 

Virksomhedens lokaleindretning står bogført med en lav værdi og set realistisk er inventaret ikke 

noget det kan overdrages for de store penge. Reelt vurderet så anslås indretning af lokalerne at ind-

bringe lidt mere end bogført værdi, nemlig kr. 20.000. 

 

Endvidere er der også en del inventar, pc’ere m.v., som også vil udgøre en værdi i en eventuel over-

dragelse. Disse skal overdrages til markedsprisen og derfor bør virksomheden, såfremt der skal 

overdrages til interesseforbundne parter, have en uvildig vurdering af en udenforstående. Dette kan 

også være en revisor, som erklærer værdierne som værende på markedsmæssige vilkår. Et anslået 

beløb for inventar og driftsmidler vil være kr. 40.000 

 

I virksomheden er også bogført nogle finansielle anlægsaktiver. Dette består af et huslejedepositum 

til kr. 16.500. Såfremt virksomheden handles og lokalerne overtages vil huslejedepositummet også 

blive overtaget og derved er værdien af dette stadig kr. 16.500.  

 

De resterende aktiver handles til den bogførte værdi. Disse har alle en værdi lig med det bogførte. 

Debitorerne reguleres for hensættelser til tab, tilgodehavender og periodeafgrænsningsposter kan 

omdannes til likvider og bankkontoen handles også til det bogførte. 

 

Virksomhedens passiver kan mere generaliseres, idet alt gælden er taget op til kurs 100 og derved er 

gælden det bogførte. Således vil gælden indgå med kr. 2.789.114 jfr. bilag 4. 

 

Således giver det en handelsværdi på kr. 1.719.057 og denne værdiansættelse kan så bruges i den 

videre færd omkring vurderingen af generationsskifte indenfor familien. 
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3.1.1 Værdiansættelse forudsat salg af virksomhed i selskabsform til familie 

Ved værdiansættelse som selskab med salg til interesseforbundne parter, tages udgangspunkt i ba-

lancen for den skattefri virksomhedsomdannelse i bilag 2. Dette viser balancen, som den vil se ud 

efter en skattefri virksomhedsomdannelse og balancen viser en salgspris på kr. 1.404.704. I mod-

sætning til salg af personlig virksomhed uden succession er her indregnet en udskudt skat på kr. 

295.901, som egenkapitalen er nedbragt med. 

 

3.2.1 Værdiansættelse forudsat salg af personlig drevet virksomhed til tred-
jemand 

Den anden beregning er såfremt virksomheden handles til tredjemand og her er prisen ud fra, hvad 

Bent vurderes at kunne få for virksomheden. Dette kan ske ud fra, hvad normalen er indenfor bran-

chen samt ud fra, hvis der tidligere har været købstilbud på virksomheden. I dette tilfælde har Bent 

tidligere fået tilbud om køb af virksomhed på kr. 3.000.000. Man skal stadigvæk ind og individuelt 

vurdere, hvor meget af salgssummen, der vedrører de enkelte aktiver. Det vurderes, at salgsværdi-

erne for de enkelte aktiver er det samme som ved salg til interesseforbundne parter. Så i bilag 5 er 

det vist, hvorledes salgssummerne er fordelt og det giver en goodwill på kr. 2.464.547. Her forud-

sættes også, at værdiansættelse af de øvrige aktiver sker til samme værdi som ved salg til interesse-

forbundne parter. 

 

Ved salg til tredjemand vurderer køber også, hvad man ønsker at give i goodwill for en virksomhed. 

Ved denne vurdering ser køber på, hvad et anslået overskud af virksomheden vil være, såfremt der 

også indregnes afskrivning af den købte goodwill. Så hvis der gives kr. 2.464.547 og hvis goodwill 

forventes at have værdi i 7 år, så skal der indregnes med en afskrivning på kr. 352.078 årligt oveni 

det oprindelige budget/regnskab for virksomhed. Det er jo så spørgsmålet, om en overtagende per-

son vurderer dette for rentabelt. Dette kan måles ved at indregne afskrivninger og løn til indehaver i 

resultatet, samt et risikotillæg. Derefter skulle det så gerne står mere klart, hvorvidt det kan betale 

sig for en eventuel køber at investere i virksomheden. 

 

Ved salg til tredjemand findes der også beregninger for, hvad der bør gives i goodwill. Ligesom 

nævnt ovenfor inddrager man forventede goodwillafskrivninger m.v. Men i sidste endnu drejer det 

sig også om god købmandskab om hvad et salg kan indbringe. 
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3.2.2 Værdiansættelse forudsat salg af virksomhed i selskabsform til tredje-
mand 

Såfremt virksomheden først omdannes til et selskab og derefter sælges til tredjemand er situationen 

lidt anderledes. Som udgangspunkt ved Bent, at der er en køber, der vil give kr. 3.000.000 for virk-

somheden uden den er omdannet.  

 

Skattemæssigt er de primære forskelle på, hvorvidt den er i personligt regi eller omdannet til sel-

skab følgende: 

• Som personligt drevet virksomhed: 

o Erhverver køber en goodwill, som han skattemæssigt kan afskrive på 

o Kan køber fratrække et eventuelt tab ved videresalg i den personlige indkomst 

o Kan køber ved negativt resultat i driften fratrække dette beløb i sin personlige ind-

komst 

• Som selskab: 

o Betaler erhververen for aktierne, som så bliver den skattemæssige anskaffelsessum 

ved et fremtidigt salg 

o Får køber et fradrag i skatten ved et eventuelt tab ved videresalg.  

o Får køber ikke noget fradrag i sin personlige skat hvis virksomheden ikke giver 

overskud driftsmæssigt 

 

Ud fra det må det formodes, at en køber vil give lidt mindre for virksomheden, såfremt den er om-

dannet til et selskab. Men der er både plusser og minusser, så det kan sagtens variere i hvert enkelt 

tilfælde. Men i opgaven tages der udgangspunkt i, at såfremt Bent står med virksomheden i sel-

skabsform vil en køber give kr. 2.850.000 for aktierne i selskabet. 

 

3.3 Værdiansættelse ved likvidation/ophør 
Ved likvidation af virksomheden bliver virksomheden realiseret til det, der er muligt at få for den, 

når den sælges i enkeltdele. Således får Bent ikke noget for f.eks. goodwill og nok heller ikke for 

depositum. 

 

På bilag 7 er et overblik over situationen ved likvidation af virksomheden. Der ses, at den oprinde-

lige egenkapital var kr. 517.001. Der vurderes dog, at nogle aktiver mister værdien ved en lukning. 

Ved lukning vil det være meget begrænset hvor meget lokaleindretning, inventar og depositum vil 



Kapitel 3  Værdiansættelse 
 

Side 33 

indbringe, når man fraflytter et lejemål. Selvfølgelig kan andre gøre brug af det, men lokalerne er 

ikke unikke og skal muligvis istandsættes, hvis andre skal drive en virksomhed derfra. Sluttelig 

vurderes periodeafgrænsningsposter til at have en lavere værdi end den bogførte. Posten består af 

betaling af billetter og hoteller op til halvandet år frem i tiden. Hvis man er inde i en afviklingsperi-

ode, så bliver man nødt til at slå stregen et sted og desuden er engagementet ikke helt det samme, 

hvis man ved at virksomheden skal lukke. Dog har det jo en værdi og derfor vil det være muligt at 

sælge, men dog ikke alle sammen. 

 

Ud over værdiansættelsen, skal der også tages forbehold for skat af avance/tab. Men ved realisation 

inklusiv skat giver det en pose penge på kr. 428.968. Så det vil trods alt ikke ende med et minus, 

såfremt indehaveren af virksomheden mener, at det er umuligt med et salg eller at finde en arvtager.  

 

Men selvfølgelig er der en væsentlig forskel, såfremt man sammenligner med økonomien bag de 

andre modeller. I det tilfælde vil det selvfølgelig være det dårligste alternativ, idet man ikke får no-

get for goodwill i virksomheden og derudover er der nogle aktiver, som giver en begrænset salgs-

sum. Men sammenholdt med Bents økonomiske situation rent privat, så er ”worst-case” scenariet 

acceptabelt for ham, idet pensionsalderen ikke væsentligt afhænger af indtægter fra afvikling af 

virksomheden. 

 

Likvidationen vil meget sandsynlig ikke blive aktuel overhovedet, idet der med en sand virksomhed 

som denne næsten altid kan findes en, som gerne vil betale noget for goodwill i virksomheden. I 

realiteten er det ikke medtaget som en egentlig generationsskiftemodel, men mere for at få en vur-

dering af, hvad ”worst-case” scenariet er. Således kan nogle af modellerne og udregningerne holdes 

op imod, hvad virksomheden som minimum er værd. 

 

3.4 Værdiansættelse i dødsbo 
Der kan forekomme den situation, at Bent går bort inden han får generationsskiftet og derfor kan en 

værdiansættelse af virksomheden i et dødsbo forekomme. Ved værdiansættelse af virksomheden i 

dødsboet er der to muligheder: 

• Salg af virksomhed fra dødsbo til tredjemand 

• Udlæg af virksomhed fra dødsbo til arving 
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Ved salg af virksomheden fra dødsbo til tredjemand vil det være et spørgsmål om, hvad dødsbo og 

køber kan blive enige om og vil derfor svare til problemstillingen i kapitel 3.2.1. Ved udlæg af virk-

somheden fra dødsboet til Kim vil det svare til problemstillingen i kapitel 3.1, hvor Værdiansættel-

sescirkulæret for goodwill nr. 2000-1016 med virkning fra 1. april 2000 gælder. Ud over Værdian-

sættelsescirkulæret for goodwill står der i Ligningsvejledningen omkring dødsfald LV B.F.1., at der 

jfr. DBSL § 85 gælder BAL § 12 og LV B.L.1.4, når der skal foretages værdiansættelse i et dødsbo. 

 

Ved værdiansættelsen skal aktiver og passiver værdiansættes efter handelsværdien. Der er sådan set 

op til boet selv at værdiansætte aktiver og passiver. Men SKAT kan, såfremt der ikke er benyttet en 

sagkyndig vurderingsperson, kræve at en sådan foretager vurdering af boet eller selv ændre vurde-

ringen. 

 

Hvis boet udlægger virksomheden til Kim, skal det dog også kunne udlægge samme værdi til Jan. 

Alternativet til udlæg af virksomheden var salg af virksomheden til tredjemand. I den sammenhæng 

skal det huskes, at værdien af virksomhed i dødsboet skal tages op til handelsværdien17, hvilket an-

slås at være kr. 2.700.000, idet det vurderes ikke at kunne indbringe samme værdi, når virksomhe-

den skal sælges fra et dødsbo. 

 

3.5 Delkonklusion om værdiansættelse 
Værdiansættelsen af Rejsebureauet har taget udgangspunkt i det nuværende resultat, dvs. med histo-

riske tal og set ud fra at markedet, som tidligere nævnt, er på det punkt i sin livscyklus, at det ikke 

er inde i et boom, men dog heller ikke nået stagnation endnu. Dog er markedet således, at der er 

udviklingsmuligheder indenfor nicherne for rejsebranchen.  

 

Umiddelbart vurderes, at der rent udviklingsmæssigt og økonomimæssigt ikke er den store forskel i 

udviklingsmulighederne, lige meget om det er Kim eller en tredjemand, der køber virksomheden. 

Dette skal forstås på den måde, at lige meget hvem der køber/overtager virksomheden, så er good-

will mere eller mindre det samme. Men idet den beregnes ud fra en forud fastsat formel, såfremt det 

er interesseforbundne parter, så bliver goodwill noget forskellig fra, om det er Kim eller tredje-

mand, der køber. 

 

                                                
16 TS-CIRK 2000-10 af15. marts 2000 Vejledende anvisning om værdiansættelse af goodwill 

 
17 Dam Henrik m.fl., Skatteret arv og gave, side 182 
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Det ses dog ofte, at man i familiehandler ikke holder sig til den skattemæssigt beregnede værdi, 

men forsøger sig med værdier, der afviger herfra. Det kan være højere eller lavere værdier. I denne 

opgave går vi ud fra, at Bent og Kim ved en eventuel handel holder sig til den vejledende bereg-

ningsregel. 

 

Beregningerne for værdiansættelserne vil blive benyttet videre i opgaven og vil ligge til grund for 

konklusioner med beløbsmæssig tilknytning.  

 

Bilagene for værdiansættelserne viser, at forskellen på værdiansættelsen er stor ud fra, hvem der 

overtager virksomheden. Desuden vil Bent komme ud med penge selv ved en likvidation, hvor han 

intet får for goodwill. Men det er klart at foretrække, såfremt der finders en køber, enten Kim eller 

en anden. 

 

Udregningerne viser dog også at virksomheden rent vurderingsmæssigt kan opdeles i to områder: 

• Aktiver, hvor værdiansættelse er nem og mere eller mindre stemmer til bogført værdi eller 

alternativt kan beregnes med hjælp fra vurderingsmand 

• Aktiver, hvor værdiansættelse meget vil afhænge af den fremtidige indtjening 

 

Dvs. det er aktiverne i det sidste punkt, som er det svære at vurdere, nemlig goodwill. De resterende 

aktiver er nogenlunde til at anslå en værdi af. 

 

Men ved salg til tredjemand viser det en fordel at salget foregår inden det skal sælges fra dødsboet. 

Dette er også logisk nok, idet et salg fra et dødsbo vil være lidt mere presset, samt at indehaver af 

virksomheden er død. Derfor vil et planlagt salg, hvor situationen ikke er presset en fordel, såfremt 

Bent ønsker så høj en værdi fra virksomheden som muligt. 
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4. Generationsskiftemodeller 
Planerne for generationsskifte af Rejsebureauet er lidt løse. Bents forhåbning er, at hans yngste søn, 

Kim, vil overtage forretningen. Men modsat Jan, så arbejder Kim ikke for øjeblikket indenfor bran-

chen. Han arbejder som pædagog og derfor er det mere tvivlsomt om evnen, til at være selvstændig, 

er til stede. En vurdering fra Bent viser, at han vurderer det som 50-50 om hvorvidt Kim ønsker at 

overtage forretningen fra Bent. Alternativt går overvejelserne på at sælge til en tredjepart, dog har 

Bent ingen præferencer for, om det er en ny spiller på markedet eller en nuværende spiller, som 

ønsker markedsandele eller lignende. 

 

Ved et generationsskifte er der flere forskellige muligheder for hvorledes dette kan foretages. Der-

for er det rådgivers opgave at skabe et overblik, således at virksomhedsejer kan tage beslutning om 

valg af model. I dette tilfælde skal der tages højde for, at et generationsskifte både kan ske til et 

familiemedlem, en tredjepart eller slet ikke. Derfor er her en gennemgang af mulighederne. 

 

4.1.1 Opstilling af mulige generationsskiftemodeller 

Hermed en oversigt over forskellige generationsskiftemodeller i den situation som Rejsebureauet er 

i: 

 

 Uden succession Med succession 

 Tredjemand Familie Tredjemand Familie 

Personlig virksomhed Gennemgås Gennemgås Ikke mulig Gennemgås 

Personlig virksomhed 

med virk-ordning 

Ikke aktuel pt. Ikke aktuel pt. Ikke mulig Ikke aktuel pt. 

Selskab Gennemgås Gennemgås Ikke mulig Gennemgås 

Datterselskab Gennemgås Ikke aktuel pt. Ikke mulig Gennemgås 

 Figur 4.1: egen tilvirkning 

 

Da Bent har udtrykt et ønske om at bibeholde virksomheden i personligt regi vil der være fokus på 

de mulige generationsskiftemodeller, som indeholder dette. Således er der fokus på modellerne om-

handlende personlig virksomhed. Dog er han hen ad vejen blevet mere åben overfor at omdanne 

virksomhed til selskab, og han har set på de forskellige fordele herved og derfor vil disse løsninger 

også være i fokus og derfor blive vurderet. 
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4.1.2 Salg af personlig drevet virksomhed (uden brug af succession) 

Den generationsskifteløsning, der kræver mindst mulige overvejelser, er salg af virksomheden til 

tredjemand. Det er den mest lige til metode, idet det ikke kræver nogen omdannelse, brug af succes-

sionsreglerne eller andet. 

 

Det økonomiske aspekt i modellen er gennemgået i kapitel 3.2.1 omkring værdiansættelse og kan 

ses i bilag 5. Her ses også en vurdering af fordelingen af salgssummen, samt hvorledes den tidligere 

nævnte goodwill opstår. Dog er det ikke ligegyldigt, hvorledes salgssummen er fordelt. En avan-

ce/tab på driftsmidler medregnes i den skattepligtige indkomst, dog kun med 90 % af beløbet jfr. 

AL § 9 stk. 4. Til gengæld skal en avance/tab/genvundne afskrivninger på lejede lokaler også indgå 

i den skattepligtige indkomst, dette dog med det fulde beløb jfr. AL § 39 stk. 6. Det samme gør sig 

gældende med goodwill, som jfr. AL § 40 stk. 6 også medregnes til den skattepligtige indkomst. 

Dette giver selvfølgelig en skævvridning i ønsket om, hvor avancen skal ligge og derfor bør man 

stadig få en vurdering af de enkelte aktiver, selvom købet sker til tredjemand.  

 

I bilag 4 og bilag 5 er der beregninger ved salg til enten en tredjemand eller til en interesseforbun-

den part (f.eks. søn). Bilag 4 viser, at såfremt han sælger virksomheden til Jan uden succession, så 

bliver salgsprisen kr. 1.719.057 ud fra den goodwill-beregning, som man jfr. SKAT bør følge i så-

danne situationer. I den videre beregning for, hvad Bent har tilbage efter beskatning for salget af 

virksomheden, anslås hans indkomst uden virksomhedssalg at være over grænsen for topskat. Dette 

betyder, at en beskatning af salget beregnes med 63,2 % skat og at Bent efter beskatning af salget 

har kr. 959.358 tilbage og at virksomheden derefter er overdraget til Kim. Det betyder selvfølgelig 

også, at Kim skal give 1.719.057 for virksomheden. Finansiering af købsprisen ses der nærmere på i 

kapitel 5. 

 

Videre i bilag 5 vises værdiansættelsen ved salg til tredjemand. Her er salgsprisen anslået ud fra, 

hvad der har været af bud på virksomheden indenfor det sidste års tid. Endvidere vurderer Bent, at 

virksomheden og markedet for salg af virksomheder af denne type ikke har ændret sig nævnevær-

digt, således at der godt kan budgetteres med en salgspris på kr. 3.000.000. Ved denne salgspris 

giver det et overskud efter skattebetaling på kr. 1.430.745.  

 

Så selvfølgelig giver salget til tredjemand noget mere i lommerne på Bent, men til gengæld vil sal-

get til hans søn give virksomheden mulighed for, at køre videre indenfor familien og dermed stadig 

generere værdi til familien. 
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4.2 salg af personlig drevet virksomhed til tredjemand ved samtidig 
brug af virksomhedsordningen 
Ved overdragelse af virksomhed ophører Bent reelt med at drive erhvervsmæssig virksomhed. De 

sidste par år er virksomheden blevet drevet i virksomhedsordningen, men der er pt. ikke opsparet 

noget overskud, idet hele det opsparet overskud blev hævet året forinden. Såfremt der havde været 

opsparet noget, ville det blive opsparet, for senere at blive hævet og dermed endeligt beskattet og vil 

ved ophør af virksomheden blive beskattet slutteligt ligesom ved hævning. 

 

En mulighed for at omgås ophørsbeskatning af det opsparede overskud kan være, at der kun afstås 

en del af virksomheden. Dette sker som regel ved, at overdrageren beholder en ejendom, som ligger 

i virksomheden og derved reelt fortsætter med at drive virksomhed. Men hos Rejsebureauet kan det 

ikke helt lade sig gøre på denne måde, idet virksomheden ikke ejer nogen ejendom, men lejer sig 

ind. En løsning for at udskyde ophørsbeskatningen kan være, at købe en udlejningsejendom. Denne 

kan købes i virksomheden og når driften sælges fra, så kører virksomheden videre med ejendom-

men i. Således kan man jfr. Virksomhedskatteloven § 15 stk. 3 afstå dele af virksomheden uden der 

sker ophørsbeskatning af indestående på konto for opsparet overskud. 

 

Således kan fordelen for en erhvervsdrivende med pensionsalderen nært forestående være, at man 

ved et salg af driften, slipper for beskatning af konto for opsparet overskud. Men yderligere vil man 

også have et godt supplement til pensionsopsparingen, ved at have lidt indtjening ved udlejnings-

virksomhed. 

 

En mulighed for køb af ejendom kunne være den ejendom, hvori virksomheden lejer sig ind i loka-

lerne, idet virksomheden således sikrer sine muligheder omkring at bevare virksomheden i netop 

disse lokaler. En anden mulighed kunne være et helt almindeligt hus med et par lejemål. 

 

Men det er også et spørgsmål om skatteholdning, om hvorvidt det er bedst at udskyde skatten eller 

betale den nu. Set objektivt bør det være en fordel at udskyde skatten, idet pengene kan investeres 

og give afkast inden de skal betales til SKAT. Men subjektivt er der nogle, som hellere vil have 

skatten betalt her og nu, således at ”tavlen er ren” og man så ved hvad man har. 

 

Bent og Rejsebureauet benytter virksomhedsordningen, men i det seneste regnskabsåret er det op-

sparede overskud hævet, så derved er det opsparede overskud kr. 0. Derfor er reglerne pt. ikke aktu-

elle for Rejsebureauet. 
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4.3 Likvidation/ophør af virksomhed 
Som overskriften antyder, er dette ikke en egentlig generationsskiftemodel, men mere en mulig løs-

ning i Bents overvejelser omkring et generationsskifte eller mangel på samme. Der kan jo ske det, at 

indehaver af virksomheden ikke kan finde en køber eller arvtager til virksomheden. Så kan et alter-

nativ være en lukning af virksomheden. Det skal siges, at dette også vil være en mulighed efter der 

er omdannet til selskabsform. 

 

Som det ses i bilag 7 er værdien af virksomheden, såfremt den lukkes indenfor en kortere tidsperio-

de, kr. 277.781. Dog skal det bemærkes, at der realiseres tab på nogle af aktiverne og derfor giver 

det netto kr. 428.968 efter skat, at sælge virksomheden. 

 

Det vurderes, at alt er bedre end likvidation og som nævnt tidligere, så er denne situation acceptabel 

for ham, så ergo kan han i princippet stoppe, når han har lyst. Han er ikke tvunget til fortsat at drive 

virksomheden, for at få solgt virksomheden. Således er der råd til en pensionisttilværelse. Dette er 

der i større eller mindre grad råd til via fri opsparing i aktier og hus mv. samt i pensionsopsparing. 

 

4.4 Overdragelse af personlig drevet virksomhed til børn ved brug af 
succession 
Ved generationsskifte overdrages en virksomhed som udgangspunkt, som navnet antyder, fra en 

generation til en anden. Dette udløser normalt en afståelsesbeskatning som beskrevet i kapitel 4.1.2 

og har dermed nogle skattemæssige konsekvenser her og nu. Men en måde at undgå afståelsesbe-

skatning her og nu ved salg af personlig ejet virksomhed, er succession. Hele ideen bag succession 

er i enhver form, en udskydelse af de latente skatter.  

 

Reglerne er indført på grund af, at der var et bredt ønske om nemmere generationsskifte af virk-

somheder til familiemedlemmer, således at et generationsskifte i levende live og overdragelse ved 

død, blev sidestillet. Efterfølgende er medarbejdere med lang ansættelse i virksomheden også ind-

lemmet under successionsreglerne.  

 

Succession har den indvirkning, at erhververen kan indtræde i overdragers skattemæssige stilling, 

således at erhververen overtager den skattemæssige forpligtelse, der lå på overdrager ved salg og 

dermed bliver overdrageren ikke beskattet af en eventuel avance ved generationsskiftet. Dvs. føl-

gende punkter omkring virksomhedens aktiver bliver ikke påvirket ved succession: 
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o Anskaffelsestidspunkt 

o Anskaffelsessum 

o Skattemæssige afskrivninger 

o Skattemæssig status 

 

Skatten vil så blive udløst den dag erhverver sælger virksomheden videre. En mulighed for erhver-

veren er til den tid også at sælge med succession, således at beskatningen yderligere udskydes. 

 

Dog er der nogle krav til brugen af succession, idet ikke alle kan benytte den. Personkredsen, som 

kan bruge regler om succession er benævnt udtømmende i KSL § 33 C og består af: 

• børn og deres børn (børnebørn), heri sidestilles adoptivbørn og stedbørn 

• søskende, søskendes børn samt søskendes børnebørn 

• medarbejdere, som ved overdragelsestidspunktet har været fuldtidsansat i mindst 3 år ud af 

de seneste 5 år 

 

I fortsættelse af KSL § 33C giver KSL § 33D hjemmel til, at overdrageren har mulighed for at 

kompensere erhverver for den latente skattebyrde, han eventuelt overtager ved successionen, såle-

des at købesummen mindskes. Derudover er det et krav, at personkredsen enten er fuldt skatteplig-

tig i Danmark jfr. Kildeskatteloven § 1 eller begrænset skattepligtig jfr. KSL § 2 stk. 1 litra a + b. 

 

Der er også indsat nogle begrænsninger ved successionsreglerne. Således indeholder KSL § 33C 

stk. 4 reglerne for, at successionen ikke misbruges. Paragraffen betyder, at erhverver ikke kan frem-

føre underskud fra før successionen, og derfor kan der ikke spekuleres i mindskning af skattebeta-

ling ved at succedere. Dog kan der foretages andre spekulationer, idet der principielt fra erhverve-

rens side kan gives en gave til overdrager ud over beløbsgrænsen i BAL § 22 stk. 1. Som nævnt 

ovenfor ”kan” overdrager kompensere erhverver med værdien af den latente skat, men dette er ikke 

et krav og derfor kan den yngre generation ved overdragelse af virksomheden i realiteten give en 

gave til sine forældre op til beløbet for, hvad den latente skat er. 

 

Der er også krav til virksomheden, som der skal overholdes, inden der kan succederes. Således må 

der ikke foreligge en passiv virksomhed, dvs. hvor enten mere end 75 % af aktiverne består af fi-

nansielle aktiver, samt eksempelvis udlejning af fast ejendom, værdipapirer eller kontanter. Disse 

krav overholdes også af casevirksomheden og derved kan et generationsskifte ske med succession.  
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Succession er en frivillig ordning, men derfor skal både overdrager og erhverver også være enige 

om, at der sker overdragelse med succession, og derefter skal det meddeles SKAT senest ved over-

dragerens indsendelse af selvangivelse for det år, hvor generationsskifte finder sted. Såfremt det 

fortrydes kan det også annulleres, såfremt både erhververen og overdrageren indvilger heri. Beslut-

ningen om valg af succession skal senest oplyses ved indlevering af selvangivelse for året for gene-

rationsskifte og derfor er det også først bindende, når selvangivelsen er indleveret18. Det er også en 

fleksibel ordning, idet erhververen kan nøjes med at succedere i udvalgte aktiver og undlade at 

medtage andre aktiver i successionen. Dog kan der ikke succederes i aktiver, der på tidspunktet for 

successionen, er tabsgivende. 

 

I tilfældet omkring Rejsebureauet kan Kim (og i princippet også Jan) succedere, idet de overholder 

ovennævnte krav. Til gengæld vil en successionsløsning ikke kunne benyttes ved salg til tredje-

mand, idet tredjemand ikke tilhører personkredsen omkring succession, som er nævnt tidligere. Der 

er pt. ingen af de andre ansatte, som kunne være aktuelle til at overtage virksomheden. De ansatte 

overholder godt nok kravene for, at kunne indtræde i en medarbejdersuccession, men såfremt Kim 

vurderes at mangle lidt ledelsesmæssige og økonomiske kompetencer, så mangler de ansatte endnu 

mere. De er gode til det daglige arbejde, de udfører. Men det vil være meget svært, at se nogen af 

dem som overtager af virksomheden. 

 

At Kim indtræder i den skattemæssige stilling betyder, at aktiverne på grund af successionen skat-

temæssigt anses for anskaffet af Kim på det tidspunkt og til den pris, som Bent havde anskaffet dem 

til.  

 

Så et kort oprids af succession ved personlig ejet virksomhed vil være, at fordelene er, at aktiverne 

handles til en lavere værdi og dermed nedsættes finansieringsbehovet og desuden udløser salget 

ingen beskatning for sælger. 

 

Af ulemper er, at afskrivningsgrundlaget i de fleste aktivers tilfælde er lavere end anskaffelsessum-

men og derved overtages også samtidig en latent skat på den udskudte skattebetaling, som et nor-

malt salg af virksomheden med realisationsbeskatning havde udløst. 

 

                                                
18 Serup Michael, Generationsskifte, Omstrukturering side 294 
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Set ud fra værdiansættelsen i kapitel 3, så er handelsværdien kr. 1.719.057 men derudover kan der 

jfr. reglerne i KSL § 33D gives nedslag for den latente skat, som er skatten af de latente avancer på 

goodwill, inventar og driftsmidler samt indretning af lejede lokaler. Disse avancer er kr. 1.202.056 

og skatten heraf er 63,2 % eller kr. 759.699, som handelsværdien kan blive refunderet med. Således 

kan den endelige handelsværdi ved succession komme ned på kr. 959.358. 

 

Konsekvensen ved succession for Bent bliver skattemæssigt, at han fritages for at betale skat af 

avancerne ved salget, jfr. reglerne om succession. Det spiller ingen rolle for Bent, hvorledes finan-

sieringen af virksomheden foretages fra Kims side. Det vil stadig være skattefrit for Bent, lige me-

get om han giver virksomheden til Kim som gave, om han modtager hele handelssummen kontant 

eller finder andre løsninger. Såfremt den gives i gave kan dette udløse gaveafgift og dette gennem-

gås i kapitel 5.2. Finansieringen af virksomhed overordnet vil desuden blive gennemgået yderligere 

i kapitel 5. 

 

Ovenstående beregning er set ud fra, hvad virksomheden som minimum skal koste, for at det kan 

forsvares overfor SKAT. Men Bent kunne også have den holdning, at det han får ud af det efter skat 

ved at sælge virksomhed til tredjemand, det ønsker han også at have efter skat ved salg med succes-

sion til Kim. Da salg med succession ikke udløser skat, så kan det sammenlignes, at Kim skal give 

kr. 1.430.745 for virksomheden ved samtidig brug af successionsreglerne. 

 

4.5 Omdannelse til selskab 
Ud over et generationsskifte i personligt regi, er det også muligt at generationsskifte i selskabsform. 

Ved at have virksomheden i selskabsform giver det nogle fordele og ulemper, som bliver beskrevet 

senere. Ved omdannelse til selskab er der to muligheder: 

• omdannelse efter afståelsesprincippet (skattepligtig omdannelse) 

• omdannelse efter reglerne i lov om skattefri virksomhedsomdannelse (skattefri 

virksomhedsomdannelse) 

 

I de følgende afsnit vil fordele og ulemper blive gennemgået, og det vil blive vurderet, hvorvidt det 

for Bent vil være en brugbar løsning med henblik på et fremtidigt generationsskifte. 
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Det er værd at bemærke at SKAT, ligesom ved et salg i personligt regi, er opmærksom på værdian-

sættelserne ved en omdannelse af virksomhed fra personligt regi til selskab. Derfor bør virksomhe-

den havde orden i beregningen af goodwill, samt dokumentation for værdierne af aktiverne. 

  

4.5.1 Virksomhedsomdannelse efter afståelsesprincippet (skattepligtig om-
dannelse) 

Ved omdannelse efter afståelsesprincippet vil Bent blive ophørsbeskattet i samme grad, som hvis 

virksomheden blev solgt til en anden person uden succession. 

 

Normalt starter skattepligten for selskab ved stiftelsen jfr. SEL § 4, men ved en skattepligtig om-

dannelse kan der stiftes med tilbagevirkende kraft – dog højst tilbage til 1. januar samme år, som 

også er starten på seneste regnskabsperiode, når virksomheden er i personligt regi.  

 

Såfremt omdannelse sker med tilbagevirkende kraft stilles der følgende krav19: 

• Det skal være omdannelse af virksomhed i personlig regi 

• Alle aktiver og passiver skal indgå 

• Der skal nystiftes et selskab, dvs. der kan ikke stiftes med apportindskud 

• Virksomhedsindehavere skal modtage aktier i samme forhold som de ejede virksomheden 

 

På grund af, at den skattepligtige omdannelse kan sammenlignes med et almindeligt salg, så betyder 

det også, at åbningsbalancen i det nye selskab svarer til handelsværdierne på aktiver og passiver. 

 

Ved omdannelsen af Rejsebureauet bør der ses på tidshorisonten og derfor tilpasse sig tidsmæssigt 

efter forholdene. Bent har planer om at gå på pension indenfor en periode på 3-7 år. Grunden til 

denne store margin skyldes, at såfremt Kim ønsker at indgå i et generationsskifte, så sker det, når 

han føler sig parat til dette. Såfremt han ikke ønsker at indgå i generationsskifte, så vil Bent forsøge 

at sælge virksomheden til tredjemand. Mht. et salg, så vil det være et spørgsmål om, hvornår der 

kommer en og vil betale den pris, som Bent synes er tilfredsstillende, og så stopper han dér. Hvis 

der først går fem til syv år, så er dette også helt i orden for Bent.  

 

Da det i visse henseender er en fordel rent skattemæssigt at have ejet aktierne i selskabet i mere end 

3 år (dog såfremt det er via et holdingselskab), så skal virksomhedsomdannelsen ske senest 3 år 

                                                
19 SEL § 4 stk. 4 og Halling-Overgaard Søren, Generationsskifte, det skatteretlige grundlag …, side 91 
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inden forventet pension og helst også lidt før, således at der er lidt tid at løbe på. Pga. Bents frem-

skredne alder, bør generationsskiftet påbegyndes og gennemføres hurtigst mulig, således at det 

tidsmæssige aspekt ikke bliver et problem. 

 

Et af punkterne, der skal tages stilling til er, hvilken selskabsform det skal være. Da den primære 

forskel er kapitalforholdene, så vurderes det at være underordnet, hvilken selskabsform der vælges. 

Der er andre forskelle, som f.eks. at der skal være en bestyrelse i et aktieselskab, men ikke i et an-

partsselskab. Men disse grunde vurderes ikke som væsentlige. 

 

Et andet punkt er forholdene omkring omfanget af omdannelse, nemlig om det er hele virksomhe-

den eller kun dele heraf der bør virksomhedsomdannes. Såfremt der indgik en ejendom i virksom-

heden, kunne man overveje at udelade denne, idet man så kunne opsplitte til et driftsselskab og 

ejendomsudlejning. Dette kunne løse visse fremtidige problemer, nemlig at selskabet værdimæssigt 

kunne blive billigere ved en overtagelse, og således nemmere at sælge til en køber med lav likvidi-

tet. Samtidig kan man løse et fremtidigt likviditetsproblem i pensionsfasen, idet der så ville være en 

løbende indtægt til indehaver fra udlejningen. Dog indgår der ingen ejendom i Rejsebureauet, og 

derfor vil disse overvejelser ikke være aktuelle. 

 

Ved den skattepligtige omdannelse skal der stiftes et selskab, som køber den personlige virksom-

hed. For Bent privat er følgerne beskrevet i kapitel 4.1.2 og bilag 4, nemlig at der udløses skat på kr. 

759.699 og deraf bliver overskud fra salg efter skat på kr. 959.358. Så hvis Bent skal bruge likvidi-

teten i det nye selskab, så har selskabet en pose penge på kr. 959.358 og dette er ikke nok til at købe 

aktiviteten, idet egenkapitalen er kr. 1.719.057. Det bevirker, at selskabet skal ud og låne yderligere 

for at købe aktiviteten. Således bliver dette en løsning, som her og nu koster meget i skat. Dette 

betyder yderligere belåning fra virksomhedens side. 

 

Dog kan det godt variere fra virksomhed til virksomhed, hvorvidt det udløse skat eller ikke og der-

ved om likviditeten bliver forringet. Dette er heller ikke nødvendigvis en løsning, som i det lange 

løb er negativ for indehaver rent skattemæssigt, idet der ved en skattefri virksomhedsomdannelse 

også kan udløses skat ved et senere salg. Men det vurderes at have for stor likviditetsmæssigt ind-

virkning på Rejsebureauet, til at blive en attraktiv løsning. 
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4.5.2 Skattefri virksomhedsomdannelse 

Alternativet til en skattepligtig virksomhedsomdannelse, er en skattefri virksomhedsomdannelse. Af 

navnet er den skattefri, og det skyldes, at der sker skattemæssig succession. Derved udløses skatten 

ved et eventuelt senere salg. Således skal der både betales skat ved et salg af aktiverne i selskabet, 

men samtidig skal der også betales skat i tilfælde af salg af aktierne. En væsentlig forskel fra afstå-

elsesprincippet er, ud over skattefriheden, at det her er et krav, at der foreligger en selvstændig virk-

somhed. Derfor kan enkelte aktiver ikke undlades, til gengæld anses udlejning af ejendom for selv-

stændig virksomhed og kan derfor godt deles fra20. 

 

Der er dog nogle betingelser, for at kunne vælge en skattefri virksomhedsomdannelse21: 

• Selve virksomheden skal være personligt ejet, igangværende, samt må ikke være en hobby-

virksomhed. 

• De af virksomhedens aktiver og passiver, der indgår i omdannelsen, skal være til stede ved 

omdannelsen. Såfremt virksomheden tidligere har benyttet sig af Virksomhedsordningen, er 

det frivilligt om konto for hensat til senere hævning samt mellemregningskontoen skal indgå 

i omdannelsen eller udelades. 

• Krav til ejeren om, at denne skal være fuld skattepligtig i Danmark jfr. KSL § 1. Ejeren skal 

efter omdannelsen eje samme andel som inden omdannelsen. Dvs. hvis der var flere ejere, 

skal de have samme andel efter omdannelsen som inden omdannelsen. 

• Krav til selskabet om at være stiftet senest på omdannelsesdatoen, samt at det skal være et 

ApS eller et A/S. Så såfremt omdannelsen sker med tilbagevirkende kraft til et bestående 

selskab, så skal selskabet have været stiftet 1. januar og der må ikke have været aktivitet 

pga., at der ikke må være mulighed for et eventuelt fremført underskud. Sluttelig skal hele 

egenkapitalen fra stiftelsen til omdannelsen have bestået af et ubehæftet kontant indestående 

i en bank. 

• Tekniske krav om at vederlag for virksomheden udelukkende skal ydes i form af aktier eller 

anparter til ejer og som følge deraf, må der ikke opstå et stiftertilgodehavende. Omdannel-

sesdagen skal være dagen efter statusdagen for den gamle virksomhed og jfr. ASL § 6a skal 

der umiddelbart inden omdannelsen udarbejdes en vurderingsberetning, som indeholder føl-

gende: 

� Beskrivelse af hvert indskud og erhvervelse 

� Beskrivelse af den anvendte vurderingsmetode 

                                                
20 Serup Michael, Generationsskifte omstrukturering, side 444-446 
21 VOL § 1 stk. 1-2 og VOL §§ 2-3 
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� Angivelse af det fastsatte vederlag 

� Erklæring om, at den fastsatte værdi mindst svarer til vederlaget 

� En åbningsbalance og en blank revisorerklæring. Balancen skal være udar-

bejdet efter ÅRL. 

• Det første regnskabsår skal udgøre en periode på 12 måneder. Dog hvis omdannelsen sker 

ved et skuffeselskab, så må regnskabsperioden gerne løbe fra stiftelsen af skuffeselskabet og 

frem til og med slutning af et kalenderår – dvs. til 31. december22. 

• Såfremt virksomhedsordningen benyttes på omdannelsestidspunktet, må indskudskontoen 

ikke være negativ. Denne skal således udlignes inden omdannelsen sker. Dette skulle have 

den modvirkende effekt, at privat gæld ikke bliver indskudt i selskabet jfr. ASL § 115 stk. 1 

eller APSL § 49 stk. 1. 

 

De skattemæssige konsekvenser for ejeren de efterfølgende år efter den skattefrie omdannelse er 

primært, at det nu ikke er indehaveren Bent som person, der bliver beskattet, men til gengæld sel-

skabet. Bent ejer ikke længere hvert enkelt aktiv og passiv, men derimod nogle aktier i selskabet. 

Det er så ikke resultatet han bliver beskattet af, men af udbytte fra aktierne samt gevinst/tab ved 

salg. Begge dele beskattes jfr. PSL § 4a stk. 1 som aktieindkomst. Nedenfor er et overblik over be-

skatningen af aktieindkomsten: 

 

Beskatning af aktiesalg/anpartssalg for personer er som følger23: 

• Unoterede aktier 

o Gevinster beskattes som aktieindkomst 

o Tab giver tabsfradrag i anden aktieindkomst. Af negativ aktieindkomst beregnes en 

negativ skat, som modregnes i slutskatten 

• Børsnoterede aktier 

o Gevinster beskattes som aktieindkomst 

o Tab modregnes i udbytter og gevinster fra børsnoterede aktier. Overskydende tab 

kan fremføres uden tidsbegrænsning 

 

Opgørelsesmetoden for både unoterede og børsnoterede aktier er gennemsnitsmetoden. 

 

                                                
22 Halling-Overgaard Søren m.fl., Generationsskifte, det skatteretlige grundlag, side 125 
23 Madsen Helmo, Revisor Manual 2008-1, side 14 
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Aktieindkomst beskattes med 28 % for beløb under kr. 48.300 (2009-tal), beløb fra kr. 48.300 til kr. 

106.100 beskattes med 43 % og sluttelig beskattes beløb over kr. 106.100 med 45 % jfr. PSL § 8 a. 

Såfremt man har en ægtefælle, så kan man gøre brug af ubenyttet fradrag fra ægtefælle og dvs. hvis 

ægtefællen ikke har nogen aktieindkomst, så er beløbsgrænsen det dobbelte for den anden ægtefæl-

le. 

 

Omdannelsen udløser ingen skat for Bent, hvis kravene til en skattefri virksomhedsomdannelse er 

opfyldt. Til gengæld succederer han i anskaffelsessummen, hvilket gør, at der opstår en udkast skat, 

som udløses, når aktierne sælges. 

 

Det rent tekniske ved den skattefrie omdannelse er, at der fremkommer en goodwill og tilsvarende 

dannes en udskudt skat heraf, hvoraf residualen af disse to modposteres på egenkapitalen. Ved et 

eventuelt salg opstår avancen på goodwill således, at den skattemæssige værdi af goodwill fra om-

dannelsen er kr. 0 og derfor vil den udskudte skat komme til betaling, hvis goodwill sælges for den 

regnskabsmæssige værdi. 

 

Såfremt den omdannede virksomhed har været i virksomhedsordningen, så ville der normalt ske 

ophørsbeskatning ved et salg eller en omdannelse. Men ved en skattefri omdannelse kan virksom-

heden vælge, at et beløb svarende til indestående på konto for opsparet overskud, skal fratrækkes 

den skattemæssige anskaffelsessum for aktierne. Restbeskatning af konto for opsparet overskud vil 

ske senere, enten ved et salg eller ved likvidation af selskabet.  

 

Hvis Rejsebureauet bliver omdannet skattefrit udløser det ikke skat. Jfr. bilag 3 er der beregnet 

goodwill. I bilag 2 er en opgørelse over omdannelsen, såfremt den sker skattefrit. Opgørelsen viser, 

at de fleste aktiver og passiver overtages til den skattemæssige værdi, som her også er den regn-

skabsmæssige værdi. Til gengæld bliver goodwill overtaget til den beregnede værdi. Men rent skat-

temæssigt er goodwill jo anskaffet til kr. 0 og derfor skal der også hensættes udskudt skat, som der-

for bliver 25 % af den beregnede goodwill. De resterende 75 % af goodwill, som så mangler at blive 

modposteret et sted, skal modposteres som egenkapital. Disse er de eneste ændringer ved selve ba-

lancen ved den skattefrie omdannelse. 

 

Goodwill i det nye selskab jfr. bilag 2 er beregnet til kr. 1.183.604 og den udskudte skat bliver kr. 

295.901. Restbeløbet på kr. 887.703 reguleres på egenkapitalen som herefter udgør kr. 1.404.704. 
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4.5.3 Selskabsform 

Der var i kapitel 2.3.1 en kort debat omkring, hvorvidt firmaet skulle drives i selskabsform eller 

personligt regi. Såfremt der er taget stilling til, at virksomheden skal omdannes til selskabsform, så 

skal der også besluttes, hvorvidt det skal være et aktieselskab eller et anpartsselskab. Nedenfor er 

opstillet en liste over nogle af forskellene på de to selskabsformer og idet der er taget beslutning til 

en ny selskabslov, så er der nogle punkter, hvor de nye regler kan være nævnt i parentes: 

 

 Aktieselskab Anpartsselskab 

Kapitalkrav Kr. 500.000 Kr. 125.000 (ny lov 80.000) 

Tab af egenkapital inden det 

skal reetableres 

50 % = kr. 250.000 (ny lov 

62.500) 

40 % = 50.000 (ny lov 62.500) 

Beslutning om kapitalforhøjel-

se eller kapitalnedsættelse sker 

På generalforsamlingen (ny 

lov: kan vælge at sådanne be-

slutning ikke nødvendigvis 

skal besluttes på generalfors.) 

Efter aftale mellem anpartsha-

verne 

Omkring ledelse m.v. Der skal være en direktion og 

bestyrelse (min. 3 personer) 

Der skal være en direktion (be-

styrelse kun et krav hvis der er 

mere end 35 ansatte) 

Forretningsorden Ja Det er ikke et krav 

 

Vigtigste beslutninger, inkl. 

Beslutning om udbytte, spalt-

ning m.v. 

Sker på generalforsamling (ny 

lov: kan vælge at sådanne be-

slutning ikke nødvendigvis 

skal besluttes på generalfors.) 

Sker efter aftale mellem an-

partshavere 

 Figur 4.2: egen tilvirkning 

 

Ud over de konkrete facts er der også nogle, som mener, at et aktieselskab både udviser større seriø-

sitet og fremstår mere velfinansieret. Men dette er ikke en selvfølge og derfor kun et tegn, som vises 

omverdenen.  

 

Ud fra denne oversigt vurderes, at det vil være enklere at vælge en selskabsform som anpartssel-

skab, idet man her slipper for, at de vigtige beslutningsprocesser skal tages på generalforsamlingen 

samt slipper for bestyrelsesaspektet. Ud over dette er der ikke det store, som taler for eller imod de 

enkelte selskabsformer. 
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4.6 Indskydning af holdingselskab 
Det er blevet udbredt, at oprette holdingselskaber, så indehaveren via holdingselskabet ejer drifts-

selskabet. Muligheden for et holdingselskab skabes ved, at Rejsebureauet omdannes til et selskab, 

hvorefter der søges om tilladelse til, at foretage en skattefri aktieombytning. Ved ombytningen 

overdrager aktionæren aktierne i det oprindelige selskab og får til gengæld aktierne i holdingselska-

bet. Selskabsretligt er der tale om stiftelse af holdingselskabet ved apportindskud, hvor appor-

tindskuddet består af aktier i datterselskabet. 

 

Ved oprettelse af et holdingselskab vil datterselskabet blive 100 % ejet af moderselskabet og derved 

skabes der en koncern. Dette medfører også, at selskaberne bliver sambeskattet og således er der 

revisionspligt for holdingselskabet jfr. ÅRL § 135 stk. 3, idet der opstår en koncern. Dog skal det 

siges, at som tidligere nævnt ville Rejsebureauet være revisionspligtig ved omdannelsen til et sel-

skab, idet de efter en omdannelse sandsynligvis vil komme til at overstige mindst to ud af tre af 

grænserne i ÅRL § 135, som derved betyder, at revision er lovpligtig. Dvs. ud over driftsselskabet, 

vil der også komme en merudgift ved revision af holdingselskabet.  

 

Et af de vigtigste argumenter for oprettelse af holdingselskaber er, at man kan sikre en eventuel 

pengetank mod kreditorerne i driftsselskabet. Som det nu gælder ved selskaber, så er hæftelsen be-

grænset som udgangspunkt. Således kan driftsselskabet udlodde udbytte op i moderselskabet, for 

derved at sikre sig mod kreditorerne. Dog skal man være opmærksom på, at de fleste virksomheder 

på et eller andet tidspunkt har behov for, at låne nogle penge. Når dette sker, vil udlåner gerne have 

noget som sikkerhed. Såfremt der ikke er belåningsmuligheder og sikkerhedsstillelser nok i virk-

somheden, så kan enten et holdingselskab stille sikkerhed, såfremt dette har noget at stille sikkerhed 

med, og ellers kan ejeren alternativt stille sikkerhed personligt. På den led kan banken alligevel gå 

efter den personlige formue, hvis virksomheden taber penge og skal betale bankgæld, idet ejeren 

eller holdingselskabet så skal punge op, hvis driftsselskabet ikke kan.  

 

Skattemæssigt er det også en ide med holdingselskabet. Nedenfor er vist en oversigt over beskat-

ning såfremt et selskab sælger nogle aktier, f.eks. et datterselskab.  

 

Beskatning af aktiesalg/anpartssalg for selskaber24: 

• Ved salg med under 3 års ejerskab er 

                                                
24 Revisor Manual 2008-1, side 15 
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o Avance skattepligtigt og 

o Tab kan modregnes i avance på aktier ejet mindre end 3 år 

• Ved salg med mere end 3 års ejerskab er 

o Avance skattefrit 

o Tab giver ingen fradragsret 

 

Ved opgørelse af gevinst og tab benyttes gennemsnitsmetoden i alle tilfælde. 

 

Her ses, at et salg af nogle datterselskabsaktier vil være skattefrit, såfremt holdingselskabet har ejet 

dem længere end 3 år. Dette betyder yderligere, at såfremt der bliver indskudt et holdingselskab og 

driftsselskabet sælges efter 3 år, så opnår man et pengetank-selskab, hvor der højst sandsynlig ikke 

vil være andet end likvider, og eventuelt nogle værdipapirer. De efterfølgende år kan hovedaktionær 

således hæve udbytte løbende til en forholdsvis lav beskatning jfr. PSL § 4a (se nedenfor): 

 

Aktieindkomst beskattes således: 

• Avance og udbytte under kr. 48.300 beskattes med 28 % 

• Avance og udbytte mellem kr. 48.300 og kr. 106.100 beskattes med 43 %  

• Avance og udbytte over kr. 106.100 beskattes med 45 % 

 

Da salget af driftsselskabet fra holdingselskabet er skattefrit, så bliver pengene fra salg af virksom-

heden kun beskattet en gang inden de kan lande i hovedaktioærens lommer, og det er ved udbytte-

udlodningen. Denne beskatning er også lavere end almindelig indkomstbeskatning, så længe det er 

beløb af en væsentlig størrelse. Desuden kan man selv styre hastigheden af udbetalingerne, så hvis 

den lave beskatning ønskes, kan man som ægtepar hævet op til kr. 96.600 årligt til en beskatning på 

28 % 

 

Vedrørende et salg af aktierne fra holdingselskabet bør dog bemærkes, at den kommende skattere-

form ændrer på reglerne fra år 2010. Skattereformen gør, at der herefter er forbud mod, at sælge 

aktier indenfor 3 år efter der er foretaget en skattefri omstrukturering uden tilladelse. 

 

Desuden påvirker skattereformen også beskatningen af aktieindkomsten. Dette er sket for at tilpasse 

beskatningen af lønindkomst og derfor er beskatningen faldet med et procentpoint, så procenterne 
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herefter er 27 % for beløb under kr. 48.300 og 42 % over 48.300. Disse ændringer vurderes ikke at 

have væsentlig påvirkning på konklusionen. 

 

4.6.1 Skattefri aktieombytning 

En mulig struktur i sammenhæng med en virksomhedsomdannelse er en aktieombytning, således at 

der fremkommer en holdingstruktur og så strukturen i virksomhed bliver optimal i forhold til et 

eventuelt fremtidigt generationsskifte. Reglerne om skattefri aktieombytning findes i ABL § 13. 

Aktieombytning foregår i praksis således, at man har fået omdannet virksomheden til et selskab. 

Derefter stiftes endnu et selskab af aktionæren, ved at aktierne fra driftsselskabet indskydes i det 

nye selskab som apportindskud. Efter dette er sket ejer aktionæren aktierne i det nye selskab, som 

videre ejer aktierne i driftsselskabet (det gamle selskab). På den måde skabes holdingstrukturen ved 

at der indskydes et selskab mellem aktionæren og driftsselskabet. 

  

Man kan få en godkendelse af SKAT for den skattefrie omdannelse. Reglerne for godkendelser er 

ændret de seneste år og er blevet strammet en smule. Således skal der skrives en ansøgning til 

SKAT omkring begrundelse og formål for aktieombytningen. Ombytningen er først gennemført når 

det er vedtaget på en stiftende generalforsamling og denne dato er samtidig anskaffelsesdato for 

aktierne. 

 

I sammenhæng med et forekommende generationsskifte er en af fordelene ved holdingstrukturen, at 

der kan hæves udbytte fra driftsselskabet og op til moderselskabet skattefrit jfr. SEL § 13 stk. Dvs. 

såfremt der er overskud i en årrække, så kan holdingselskabet omdannes til en pengetank, som kan 

bruges til andre projekter og investeringer. Samtidig bliver driftsselskabets egenkapital holdt nede 

på et minimum, således at der lige er nok likviditet til at drive firmaet, og samtidig så værdien af 

virksomheden bliver holdt nede, idet likviderne kan udloddes og dermed falder værdien af selska-

bet. Dette vil gøre det nemmere for en tredjemand, at købe sig ind og overtage virksomheden.  

 

Rent praktisk foregår det sådan, at Bent ejer driftsselskab efter omdannelsen. Herefter stiftes et nyt 

selskab, hvori man så indskyder aktier fra driftsselskabet via apportindskud mod, at man modtager 

aktier i holdingselskabet som modydelse. Dette er aktieombytning, således at Bent ikke ejer aktier-

ne i driftsselskabet mere, men derimod kun i det nystiftede holdingselskab. Det nystiftede selskab 

ejer derefter aktierne i driftsselskabet og ender dermed, at være et moderselskab. 
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For at kunne gennemføre en aktieombytning skattefrit er det jfr. ABL § 13 følgende betingelser, der 

skal overholdes: 

• Holdingselskabet skal opnår flertal af aktierne i driftsselskabet ved aktieombytningen. Ene-

ste undtagelse er, hvis det i forvejen har aktiemajoriteten og så bliver resultatet det samme. 

• Aktieombytningen skal ske til handelsværdier, således at Bent modtager aktier i holdingsel-

skabet, som har den samme værdi som de aktier han ejede i driftsselskabet inden ombytnin-

gen. 

• I en periode på 3 år regnet fra ombytningstidspunktet må der ikke udbetales udbytte fra 

driftsselskabet og op til holdingselskabet svarende til mere end det ordinære resultat. 

 

Men ud over disse betingelser kan der også komme nogle yderligere, alt efter om der foretages ak-

tieombytning med eller uden tilladelse. 

 

Ved en aktieombytning efter objektive kriterier skal man desuden huske, at der skal noteres i selv-

angivelsen for det modtagne selskab, at det er tilfældet med aktieombytning uden tilladelse. Derud-

over udvides ligningsfristen til at gælde frem til den 1. maj i det 6. år efter aktieombytningen og 

sluttelig er der et forbud mod udbytteudlodning 3 år fra tidspunktet for aktieombytningen og frem. 

Der er også nogle krav til indehaveren, nemlig at man er fuld skattepligtig i Danmark, samt at man 

har haft bestemmende indflydelse i det ombyttede selskab.  

 

Omkring finansieringsbehovet ved aktieomdannelsen er der ikke noget behov, idet det nye selskab 

stiftes ved apportindskud.  

 

Konsekvenser: 

De skattemæssige følger ved aktieombytningen bliver, at den skattemæssige position for aktierne 

bliver overført til de aktier, som der erhverves som vederlag for ombytning. Dvs. den skattemæssige 

anskaffelsessum for aktierne i holdingselskabet svarer til den oprindelige skattemæssige anskaffel-

sessum for aktierne i driftsselskabet samt den eventuelle pris, der er betalt for holdingselskabet. 

 

Omkring anskaffelsestidspunktet vil holdingselskabets anskaffelsestidspunkt for erhvervelse af ak-

tierne i driftsselskabet være den dag, hvor aktieombytningen foretages. Samtidig bliver den skatte-

mæssige anskaffelsessum for holdingselskabet den skattemæssige anskaffelsessum af de oprindeli-

ge aktier i driftsselskabet. Dette skyldes successionen. Desuden bliver aktierne i holdingselskabet 

skattemæssigt også anskaffet for samme anskaffelsessum, som de oprindelige aktier i driftsselskabet 
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blev anskaffet for. Det samme gør sig gældende med anskaffelsestidspunktet, dog gælder successi-

on i anskaffelsestidspunktet kun aktieombytning med tilladelse.  

 

Og som følge af successionen, kommer der også en konsekvens i holdingselskabets ejertid af akti-

erne i driftsselskabet, idet der skal gå 3 år fra ombytningen, inden aktierne heri kan sælges, for at 

det bliver et salg med skattefrihed jfr. ABL § 4 stk. 1-6 modsat. Såfremt der sker salg inden 3 år, 

skal avancen medregnes til holdingselskabets skattepligtige indkomst og derved underlægges en 

beskatning på 25 %. 

 

Samtidig skal man være opmærksom på, at SKAT slet ikke vil acceptere aktieombytningen som 

skattefri, såfremt aktierne i driftsselskabet sælges indenfor tre år. Hvis dette er tilfældet, har SKAT 

mulighed for, at gå ind og ændre skatteansættelsen i aktieombytningsåret, således at den ikke bliver 

skattefri. Det skyldes, at SKAT mener, at en aktieombytning ikke må ske med bagtanke i skatte-

tænkning. men at det skal skyldes en forretningsmæssig begrundelse, en begrundelse omkring om-

strukturering eller lignede oplæg. Dette betyder så også, at metoden omkring aktieombytning er 

tidskrævende, idet alene denne del af generationsskifte kommer til at strække sig over 3 år. 

 

Der findes dog også en mulighed for aktieombytning uden ansøgning til SKAT. Virksomheden skal 

overholde de samme regler og krav, der er ved aktieombytning med ansøgning. Men derudover må 

virksomheden ikke udlodde mere i udbytte, end hvad den har tjent før skat i de første 3 år. Derefter 

er udlodning af udbytte givet fri.  

 

Holdingselskabet kommer til at eje 100 % af aktierne i driftsselskabet og derved kan driftsselskabet 

jfr. SEL § 13 stk. 2 udlodde udbytte skattefrit op til holdingselskabet. Således kan der indenfor kon-

cernen foretages en slankning af driftsselskabet, uden at der skal betales skat. Såfremt holdingsel-

skabet ikke havde været i stiftet og udbyttet derfor gik op til Bent, så ville en slankning af driftssel-

skabet koster mellem 28 % og 45 % i skat og udbyttet jfr. kapitel 4.6. Så hvis det er aktuelt, at 

egenkapitalen ikke skal være alt for stor eller bare nedbringes lidt, således at en eventuel køber rent 

likviditetsmæssigt har råd til at købe sig ind, så er det her en oplagt fordel. Dog skal man huske, at 

hvis pengene skal hele vejen ud til ejeren, dvs. som minimum udloddes som udbytte fra holdingsel-

skabet og ud til Bent, så skal der betales 28 %, 43 % eller 45 % jfr. kapitel 4.6. 

 

Så et kort resume omkring skattefri aktieombytning viser, at fordelene ved denne model er, at struk-

turen i koncernen bliver mere optimal mht. salg og generationsskifte. Heraf er det en fordel, at 
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driftsselskabet kan sælges og pengene kan beholdes skattefrit op i holdingselskabet. Ulempen ved 

skattefri aktieombytning er til gengæld, at der ved et eventuelt salg skal holdingselskabet havde ejet 

aktierne i mindst 3 år, for ellers sker der beskatning af salget og samtidig er det muligt at SKAT 

underkender aktieombytningen som skattefri, hvis salg af driftsselskabet sker for hurtigt. Hvis ak-

tieombytningen er sket med tilladelse, så skal selskabet anmelde, hvis der sker ændringer i de for-

hold, som kan ligge til grund for ansøgningens godkendelse hos SKAT. Så ved udarbejdelse af an-

søgningen kan man eliminere chancen for underkendelse, ved at skrive om de forventede ændrin-

ger. 

 

4.6.2 Skattefri tilførsel af aktiver 

Der er en omstruktureringsmodel, som minder meget om skattefri aktieombytning, nemlig skattefri 

tilførsel af aktiver. Begrebet kan sammenlignes med skattefri virksomhedsomdannelse. Her er det 

blot et selskab (og ikke en person), der skattefrit omdanner sin virksomhed. Og hvor man i en aktie-

ombytning stifter et nyt selskab, som så bliver ombyttet til at være holdingselskab, så stifter man 

ved en skattefri tilførsel af aktier et nyt selskab som datterselskab til driftsselskabet. Efterfølgende 

tilføres nogle eller alle aktiverne fra driftsselskabet og ned til det nystiftede datterselskab, så det 

oprindelige driftsselskab pludselig fremstår som holdingselskabet. Der kan drages paralleller med 

en spaltning, men hvor en spaltning er en horisontal opsplitningen, så er tilførsel af aktiver en verti-

kal opsplitning. 

 

Ved den skattefrie tilførsel af aktiver er det en betingelse, at de indskydende aktiver fremstår som 

en gren af virksomheden eller som hele virksomheden. Yderligere er det en betingelse, at vederlaget 

for aktiverne består helt eller delvis af aktier i det modtagende selskab. 

 

I og med, at virksomheden ikke ejer nogen ejendom og dermed ikke er mere kompleks end som så, 

så vurderes metoden at være ligeså brugbar, som skattefri aktieombytning. 

 

Modellen omkring skattefri tilførsel af aktiver minder meget om skattefri aktieombytning, idet beg-

ge kan bruges med fokus på at skabe en holdingstruktur. 
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4.7 Holdingselskabet efter generationsskifte 
Hvis situationen opstår, at virksomheden er blevet omdannet, og at der bliver indskudt et holding-

selskab. Derefter bliver driftsselskabet solgt til tredjemand, så sidder Bent tilbage med et penge-

tank-selskab, dvs. et selskab, der i store træk består af en stor pose penge. 

 

Hvis eller når driftsselskabet bliver solgt, er det planen, at Bent vil gå på pension. Men han har så 

den mulighed at supplere pensionen med noget andet indkomst, idet han har muligheden for lang-

somt at udlodde midlerne i holdingselskabet som udbytte, indtil selskabet er tomt. Som nævnt i ka-

pitel 4.6, så er beskatningen ved sådanne udlodninger 28 %, 43 % og 45 % alt efter størrelsen på 

udlodningerne. 

 

Godt nok kan Bent udlodde op til kr. 96.600 hvert år til sig selv og Helle tilsammen til den lave 

beskatning, men selv med dette beløb vil det tage mange år at få pengene ud, såfremt virksomheden 

sælges til tredjemand. Derfor fastsættes den årligt udlodning til kr. 237.500. Udbetalingsperioden er 

så 12 år. Dette kan forsøde pensionstilværelsen for Bent og Helle de første mange år. Men set over 

hele udlodningsperioden skal der betales udbytteskat på kr. 1.057.692 jfr. bilag 10. 

 

4.8 Afståelse af aktier/anparter 
Efter omdannelsen til selskab skal der som sagt gå 3 år inden aktierne sælges. Det antages, at der 

ikke er indskudt et holdingselskab. For at kunne sammenligne med tidligere generationsskiftebereg-

ninger, så antages det at selskabet efter 3 år har samme egenkapital og samme goodwill. Ved et salg 

til tredjemand for kr. 2.850.000 vil et sådant salg medføre, at avancen af salget bliver aktieind-

komst. Ved avanceberegningen skal man huske, at den skattemæssige anskaffelsessum for aktierne 

er kr. 517.001. Derved er der en avance på kr. 2.332.099 som medfører en skattebetaling på kr. 

1.031.116. Skattebetalingen, som fremkommer som følge af salget til tredjemand, kan sammenlig-

nes med løsningen, hvor Bent sælger den personligt ejede virksomhed til tredjemand. Ved denne 

løsning var skattebetalingen kr. 1.569.255 og dermed er skattebesparelsen ved at vælge en skattefri 

omdannelse og derefter at vente 3 år, kr. 538.139 lavere end uden omdannelsen. Dog må der i denne 

beregning ses bort fra forrentning af salgssum de tre år plus de 12 år det tager at udlodde pengene, 

til sammenligning, samt alternativt videre indtjening ved omdannelse de tre år. 

 

Et andet aspekt er købers situation. Når man vurderer om hvorvidt virksomheden skal sælges i per-

sonlig regi eller omdannes til selskab og så derefter sælges, så må man også vurdere, at en eventuel 
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tredjemands køb af virksomheden kan planlægge sig ud af denne situation. Såfremt Rejsebureauet 

sælges som selskab, så kan dette gøres ved, at stifte et selskab inden køb af Rejsebureauet og deref-

ter lade det nystiftede selskab købe Rejsebureauet. Således vil køber derefter have sin egen hol-

dingkonstruktion med det samme, med de fordele og ulemper der nu følger med ved dette, jfr. kapi-

tel 4.6. 

 

4.8.1 Afståelse af aktier/anparter ved succession 

Ligesom i situationen omkring den personligt drevne virksomhed, hvor muligheden for succession 

var til stede når reglerne herom kunne overholdes, så er det også en mulighed for succession, selv-

om der er sket omdannelse, idet der også kan ske succession i aktier i levende live. 

 

Ligesom ved succession i den personligt drevne virksomhed, så er der også nogle betingelser ved 

succession i aktier. Nogle af betingelserne er de samme, som ved den personligt drevne virksom-

hed, men ved aktier findes reglerne i ABL § 11 stk. 1 og er som følger25: 

o Overdragelse skal ske til børn, børnebørn, søskende, søskendes børn eller søskendes børne-

børn, adoptivbørn eller stedbørn 

o Aktierne skal være hovedaktionæraktier  

o Den enkelte successionsoverdragelse skal mindst udgøre 1 % af stemmeværdien26 

o Virksomheden må ikke i overvejende grad bestå af udlejning eller være en pengetank-

virksomhed 

 

Ved definition af hovedaktionæraktier er i ABL § 5 og ABL § 11 stk. 2 punkt 1 defineret, at aktier 

eller anparter kan vurderes som hovedaktionæraktier, når indehaver og dennes nærtstående i de se-

neste 5 år forud for successionsoverdragelsen har ejet 25 % eller mere af aktiekapitalen eller tilsva-

rende har rådet over mere end 50 % af stemmerne. 

 

Set ud fra disse betingelser vil det være muligt i situationen, hvor Bent har omdannet virksomheden 

og Kim derefter ønsker at overtage virksomheden, ved at benytte sig af succession af aktier. 

 

Som tidligere ved en situation omkring succession har det den virkning, at Kim indtræder i Bents 

skattemæssige stilling. Bents skattemæssige anskaffelsessum af aktierne på kr. 517.001, som frem-

                                                
25 Serup, Michael: Generationsskifte Omstrukturering side 278-284 
26 http://www.kpmg.dk/view.asp?ID=5422 
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kom ved omdannelsen til selskab, overgår til Kim, således at det også bliver hans skattemæssige 

anskaffelsessum for aktierne. Vedrørende anskaffelsestidspunktet for aktierne bliver det datoen, 

hvor stiftelsen af selskabet skete, da den indgik i den skattefri virksomhedsomdannelse. Handelspri-

sen for virksomhed bliver til gengæld ud fra den beregnede goodwill på kr. 1.183.604, idet den sam-

lede pris for aktierne bliver kr. 1.404.704. Der reguleres dog ikke ud fra om den overtagne skatte-

mæssige anskaffelsessum er lav eller høj. 

 

4.9 Ophørspension 
Muligheden for ophørspension kommer ved indehavers salg eller ophør af virksomhed. Der er en 

lang række betingelser og begrænsninger, som er følgende: 

• Der kan udelukkende indbetales fortjeneste hvis salget omhandler hele virksomheden og der 

kan maksimalt indbetales kr. 2.507.900 (år 2009-tal) jfr. PBL § 15 A stk. 6 

• Virksomhedsejer skal være fyldt 55 år inden afståelse af virksomhed jfr. PBL § 15 A stk. 1 

• Virksomhedsejer skal have drevet selvstændig virksomhed i minimum 10 år ud af de sidste 

15 år forud for afståelsen jfr. PBL § 15 A stk. 2 

• Den erhvervsmæssige virksomhed må ikke i overvejende grad have bestået af udlejning, 

værdipapirer eller kontanter jfr. PBL § 15 A stk. 3. Dette bevirker, at ophørspension ikke 

kan bruges ved salg af et tilbageværende holdingselskab  

• Modsat almindelige pensionsordninger kan der ske indskud efter virksomhedsejer har fyldt 

60 år og yderligere kan udbetalinger også ske efter virksomhedsejer har fyldt 85 år.  

 

I tilfældet omkring Rejsebureauet har Bent mulighed for at benytte sig af ophørspensionen, idet han 

opfylder kriterierne ovenfor for at kunne benytte ophørspensionen. Det gælder både hvor han gene-

rationsskifter i personligt regi og samtidig også ved kombinationen af en omdannelse og derefter 

salg af aktierne. Dog kan det ikke benyttes, såfremt der også indskydes et holdingselskab over 

driftsselskabet og holdingselskabet også afhændes samtidig. Men i det tilfælde, hvor holdingselska-

bet beholdes, vurderes det som udgangspunkt til, at være en pengetank og dermed overholdes reg-

lerne for ophørspension ikke og dermed kan ordningen ikke benyttes. 

 

Dog skal Bent være opmærksom på, at såfremt han benytter sig af ophørspensionen, så vil hans 

udbetalinger i pensionsperioden måske komme op og betale topskat. Dette skal dog i sig selv ikke 

være en stopklods for at bruge ophørsbeskatning, idet Bent ved et almindeligt virksomhedssalg 

kommer op og betale topskat. Modsat hvis han bruger et holdingselskabet og ikke likviderer dette, 



Kapitel 4  Generationsskiftemodeller 
 

Side 58 

så kan ophørspension ikke benyttes. Men i det tilfælde vil der kunne udloddes udbytte med en lave-

re beskatning end pensionsudbetalinger, der skal betales topskat af. 

 

Ved en analyse af skattebetalingen ved de forskellige varianter af salg af virksomheden blev det i 

kapitel 4 beregnet, at såfremt virksomheden først var omdannet til et selskab, så blev skattebetalin-

gen minimeret og derfor vil denne mulighed primært være aktuel for situationen, hvor virksomhe-

den sælges til tredjemand inden en eventuel omdannelse. 

 

Såfremt Bent kommer for sent i gang med forarbejdet til et generationsskifte har han stadig en mu-

lighed for minimering af skattebetalingen. Dette kan ske ved at benytte sig af indbetaling på en op-

hørspension. Dette kan blive en løsning, dog bliver likviditeten fra salg af virksomheden så bunden 

opsparing i form af pensionsopsparing og ikke fri opsparing. Så udbetalinger vil ske i rater over 

f.eks. 10 år og med en højere beskatning end udbytte. Derfor bør denne mulighed benyttes som nød-

løsning. 

 

4.10 Sammenligning af omdannelsesmetoder i forhold til Rejsebureauet 
Det er bestemt ikke uvæsentligt for Bent, såfremt valget falder på omdannelse af virksomheden, 

hvilken omdannelsesmetode der vælges. Der vil være en del overvejelser omkring det tidsmæssige 

samt andre forhold. Bent bør vælge det ”billigste” selskab, dvs. et anpartsselskab, idet der ikke er de 

store argumenter for, at skulle binde kr. 500.000 i et aktieselskab. Omkring det tidsmæssige aspekt, 

bør omdannelsen ske hurtigst muligt, således at det stadig er en mulighed for Bent efterfølgende at 

få skudt et holdingselskab ind og derefter forsøge at sælge driftsselskabet fra holdingselskabet skat-

tefrit efter 3 års ejerskab. 

 

Nedenfor er skitseret de aktuelle omdannelsesmetoder, samt hvilke fordele og ulemper de enkelte 

modeller indeholder: 

 

Generationsskiftemodel Fordele Ulemper 

Salg af personlig drevet virk-

somhed 

Nemt og ukompliceret, penge 

modtages nu 

Skattemæssigt dyrt 

Likvidaton af virksomhed Nemt og ukompliceret, kræver 

ikke særlig planlægning og 

aktiver kan sælges hurtigst 

Giver lavt udbytte i forhold til 

andre løsninger idet goodwill 

forsvinder 
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muligt 

Overdragelse af personlig dre-

vet virksomhed ved succession 

Udløser ingen skat for Bent Overdrager skattefrit til søn, 

Bent får ikke lige så meget for 

goodwill som ved salg til tred-

jemand – dog viderefører hans 

søn virksomheden 

Skattefri virksomhedsomdan-

nelse 

Skaber begrænset hæftelse 

uden at udløse skat 

Tidsmæssige begrænsninger, 

evt. penge fra salg indgår først 

om nogle år, underskud kan 

ikke udnyttes i personlig ind-

komst 

Skattefri aktieombytning Skaber holdingstruktur Kompliceret, evt. penge fra 

salg indgår først om nogle år 

Skattefri tilførsel af aktiver Skaber holdingstruktur Kompliceret, evt. penge fra 

salg indgår først om nogle år 

 Figur 4.3: egen tilvirkning 

 

Nedenfor er yderligere skitseret de forskellige omdannelsesmetoder ved salg til tredjemand og salg 

til interesseforbundne parter, samt hvad salgsværdierne bliver og hvor stor en skat der udløses: 

 Salgspris Skattebetaling Netto overskud 

SALG TIL TREDJEMAND   

Salg af virksomhed til 3. 

Mand 

3.000.000 1.569.255 1.430.745 

Likvidation af virksomhed 277.781 -151.187 428.968 

Salg af selskab til 3. mand 

inden holding 

2.850.000 1.031.116 1.818.884 

Salg af selskab til 3. mand 

efter holding 

Efterfølgende beskatning 

ved udlodning 

2.850.000 

 

0 

0 

 

1.065.036 

2.850.000 

 

-1.057.692 

= 1.792.308 

    

SALG TIL INTERESSEFORBUNDNE PARTER   

Salg af virksomhed til 1.719.057 759.699 959.358 
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interesseforbunden part 

Salg af virksomhed til 

interesseforbunden part 

med succession 

959.358 0 959.358 

Salg af selskab til interes-

seforbunden part med 

succession 

1.404.704 0 1.404.704 

 Figur 4.4: Egen tilvirkning 

 

Skemaet er delt over alt efter, om virksomheden bliver generationsskiftet til Kim eller til en tredje-

mand. Dette skyldes, at det kan være svært at sammenligne de to metoder, idet det er vidt forskelligt 

hvad Bent får ud af rent økonomisk, idet der ved generationsskiftet til Kim ikke forekommer samme 

pris, som ved salg til tredjemand. 

 

4.11 Delkonklusion om generationsskiftemodeller
For at få et overblik over, hvilke muligheder Bent har ved generationsskifte kan man opstille det 

som følger: 

• Lukke virksomhed 

• Generationsskifte til børn/familie 

• Generationsskifte/sælge til tredjemand 

 

Samtidig kan der tages udgangspunkt i figur 4.1, idet den viser hvilke muligheder der er. Nogle af 

mulighederne er ikke aktuelle for Bent, mens andre som f.eks. salg af selskab til tredjemand supple-

res op med omdannelse til selskab og evt. indskydelse af holdingselskab. 

 

Det vil som regel bedst kunne betale sig, at generationsskifte en virksomhed til enten familie eller 

tredjemand, frem for at lukke den. Samtidig har Bent en søn, som muligvis gerne vil overtage virk-

somheden og da det kan være svært at finde købere til sådan en virksomhed, så er det helt klart et 

generationsskifte indenfor familien, der virker mest sandsynligt. Dog er det samtidig en virksom-

hed, der rent geografisk og på baggrund af markedsandelen kan være attraktiv for visse nuværende 

firmaer på markedet eller nye firmaer på markedet, så det er bestemt heller ikke en umulighed at få 

det solgt.  
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Udregningerne viser dog, at der vil være en væsentlig økonomisk forskel for Bent set rent egoistisk, 

hvorvidt han sælger Kim eller til tredjemand. Dette beror på de fakta, at Kim får beregnet en good-

will, hvor en tredjemand betaler, hvad der kan forhandles frem til ud fra virksomhedens attraktivitet 

og dvs. betaler hvad virksomheden egentlig er værd. 

 

Valg af generationsskiftemodel kommer også an på, hvad Bent vurderer som mest sandsynligt, 

hvorvidt det bliver en fra familien eller en tredjemand, der overtager virksomheden. Såfremt det 

bliver hans søn, så viser løsningerne, at næsten alle modellerne er ens på dette område. De hælder 

alle sammen hen imod succession ved overtagelse samt skatteudskydelse. 

 

Som tidligere nævnt er Bents holdning til et generationsskifte, at der både skal lægges vægt på 

overskuelighed og nemhed, men også omkring minimering af skat. Således er det ikke nødvendig-

vis en løsning der vil udskyde skatten i en uendelighed, som vil være at foretrække. Selvfølgelig 

kommer det an på forskellen i skattebetalingen, men hvis skatten er upåvirket af alternativerne, så 

ønsker han at betale skatten her og nu og dermed vide, hvor han står. 

 

Skattemæssigt vurderes det som en fordel, at virksomheden omdannes til et selskab. Der er en væ-

sentlig forskel på skattebetalingen jfr. figur 4.6, hvorvidt virksomheden bliver solgt/overtaget som 

selskab eller ikke som selskab. Med hensyn til, om der skal indskydes et holdingselskab er forskel-

lene minimale rent skattemæssigt og derfor bør det mere spille ind, hvad overskud fra salg af virk-

somheden skal bruges til. Hvis Bent ønsker at investere pengene, så er det en fordel at have hol-

dingselskabet og dermed selv kunne bestemme, hvornår skatten skal betales. På den måde kan pen-

gene investeres inden skattebetaling og dette giver flere muligheder. 

 

Da det ikke besværliggør et generationsskifte indenfor familie om, hvorvidt virksomheden er om-

dannet til selskab eller ej. Således vurderes, at virksomheden bør omdannes hurtigst muligt, således 

at generationsskifte kan igangsættes hurtigst muligt. Såfremt virksomheden omdannes er mulighe-

derne stadig åbne for både salg familie eller salg til tredjemand. Derfra kan generationsskiftet så 

yderligere optimeres alt efter hvilken retning generationsskiftet drejer.
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5. Finansiering 

5.1 Finansiering af generationsskifte 
Ud over værdiansættelse, kan der også være andre overvejelser vedrørende økonomi, selvom virk-

somheden overdrages internt i familien. Det kan være omkring hvor meget den nye generation har 

råd til at give for virksomheden, samt hvor meget den ældre generation har behov for til deres al-

derdom, dvs. hvorledes finansieringen af generationsskiftet udarbejdes. 

 

Der er flere muligheder men følgende er de mest oplagte: 

• med hel eller delvis gave 

• aftale om løbende ydelser 

• indgåelse af gældsbrev 

• fremmedfinansiering 

• aftale om familielån 

• kombination af ovenstående 

 

Vedrørende hvorledes købet kan finansieres, skal det også vurderes, såfremt det kun er Kim, der 

overtager virksomheden, om det er muligt for Bent og Helle at give Jan en tilsvarende sum penge 

over tid. Hvis dette er tilfældet skal det så også vurderes, om man ønsker dette, eller om Kim og Jan 

får valget mellem at overtage virksomhed eller ikke, og at der ikke vil være et alternativ omkring en 

pose penge, hvis Jan ikke ønsker deltagelse i et generationsskifte af virksomheden. Kim har ikke 

den store opsparing og derfor vil et generationsskifte med ham som overtager, kræve noget finan-

siering f.eks. via familie eller bank. Hvis det bliver en løsning, hvor familien bliver indblandet, kan 

gælden fremover delvist nedskrives via gaver fra forældrene. Men for at det kan lade sig gøre, skal 

man sikre sig, at der eventuelt kan gives tilsvarende gaver til Jan, såfremt Bent ønsker det på denne 

måde. Virksomheden er blevet værdiansat til kr. 959.358 ved salg til Kim med succession og så-

fremt Kim får dette løbende i gaver, bør Bent og Helle overveje, også at have plads til også at udbe-

tale samme beløb løbende over årene til Jan, såfremt han ikke ønsker at være part i et generations-

skifte og hvis de mener, at han skal have samme gaver som Kim. Muligheden for, at give denne 

sum er dog begrænset, såfremt Kim indgår i et generationsskifte. Jfr. bilag 14 viser Bent og Helles 

formueopgørelse, at det ved et salg til deres søn vil være tvivlsom, hvorvidt deres økonomi kan bæ-

re, at give gaver over de næste mange år på 959.358 til hver af deres sønner. Dette vil sætte sine 

begrænsninger på deres pensionsalder. 
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Dog behøver de ikke at tænke på at skulle have en masse likvider til pensionen, idet pensionsopspa-

ring vurderes til at være stor nok. Det ikke er nødvendigt med en masse opsparing ud over pensio-

nen, idet det vurderes at denne godt kan række til pensionsalderen for Helle og Bent. Dette er analy-

seret yderligere i kapitel 5.6. Faktisk viser analysen, at der rent likviditetsmæssig bør komme over-

skudslikviditet de kommende år og dette endda uden et eventuelt salg af virksomheden. 

 

5.2 Gave 
Muligheden omkring gaver er almindelig brugt indenfor generationsskifter, således at der er flere 

forskellige kombinationer til rådighed: 

- give hele virksomheden som gave på en gang 

- give virksomhed som gave i større eller mindre grad 

 

Da Kim ikke selv har mulighed for, at finansiere købet af Rejsebureauet ved generationsskifte, så 

kan købet helt eller delvist finansieres via gave fra Bent. De skattemæssige regler omkring gaver og 

gaveafgift findes i BAL. 

 

Gaver defineres som en vederlagsfri formuefordel, der gives som følge af gavmildhed27. Som ho-

vedregel er gaver skattepligtige jfr. SL § 5 litra b men jfr. BAL § 22 stk. 1, er der skattefrihed. Men 

det er kun gaver til bestemte personer og under visse beløbsgrænser, at denne skattefrihed gælder.  

 

Gaver udover beløbsgrænserne er omfattet af gaveafgift og denne er differentieret alt efter hvilken 

persongruppe, gaven gives til jfr. bilag 17. 

 

Ud fra bilaget kan ses, at hvis Bent ønsker, at overdrage virksomheden som gave til Kim, så kom-

mer gaven ind under den afgiftsberettigede personkreds (børn) jfr. bilag 17, idet gaven gives fra far 

til søn. Virksomheden har jfr. Bilag 6 en handelsværdi på kr. 959.358 og derfor kommer en eventuel 

gave over beløbsgrænsen på kr. 58.700. 

 

Da Kim ikke har den store opsparing, så vil det endog blive et problem at betale gaveafgiften på 

maksimalt kr. 135.099 jfr. bilag 16, såfremt værdien for hele virksomheden gives som gave. 

 

                                                
27 Ligningsvejledningen A.B.7.1.1 
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Et andet element i det, at give en gave, er det familiære. Der bør Bent måske overveje, om hans 

anden søn ikke også bør modtage en gave af samme størrelse, og det kan godt blive et problem rent 

likviditetsmæssigt for Bent. 

 

En mulighed kunne være, såfremt Jan kan acceptere dette, at gaven på kr. 959.358 gives som arve-

forskud og at gaveafgiften på kr. 135.099 også gives som arveforskud. Rent likviditetsmæssigt vil 

det give det resultat, at ingen af sønnerne skal betale eller modtage penge her og nu, dog skal Bent 

selv betale kr. 135.099, idet nogen jo skal betale gaveafgiften. Ved Bents død vil der ske det, at når 

boet gøres op, så skal der indregnes en aconto udbetaling af arven på kr. 959.358 samt kr. 135.099 

til Kim. 

 

5.3 Aftale om løbende ydelser 
Et alternativ til at give gave er, at betale hele eller dele af købesummen som løbende ydelser. Den 

betalingsform svarer nærmest til, at betale af på en gæld og såfremt køber har et likviditetsproblem 

her og nu, kan dette løse det. 

 

Løbende ydelser er en aftale, der kan benyttes ved overdragelse af aktiver jfr. LL § 12 B. Den kan 

benyttes ved f.eks. ret til fri bolig, overskudsandel eller lignende. Således bliver det en ordning, som 

er usikker med hensyn til varighed og størrelse af betalingerne. 

 

Løbende ydelser fungerer i praksis på den måde, at man ved overdragelsen/aftalens indgåelse, skal 

opgøre en kapitaliseret værdi af den løbende ydelse. Begge parter skal derefter føre en saldo over 

den kapitaliserede værdi i de løbende ydelser. 

 

Såfremt saldoen bliver negativ et år, kan beløbet fradrages hos erhverver jfr. LL § 12 B stk. 4 og 5. 

Overdrager skal dog samtidig beskattes af den negative saldo. Hvis aftalen ophører inden saldoen er 

blevet negativ, skal erhverver modsat medregne den resterende positive saldo til den skattepligtige 

indkomst og samtidig kan overdrager fradrage den i sin skattepligtige indkomst. Dette skyldes, at 

overdrager alligevel ikke har fået den oprindeligt beregnede værdi for virksomheden. 

 

Ved indregning af løbende ydelser i den skattepligtige indkomst indgår det som kapitalindkomst jfr. 

PSL § 4 stk. 1, litra 17. 
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Betingelser for benyttelse af ordningen om løbende ydelser kræver jfr. LL § 12 B stk. 2-9, at mindst 

en af parterne er omfattet af KSL § 1 eller 2, stk. 1 litra a, dvs. at man enten er fuld skattepligtig 

eller begrænset skattepligtig. Disse regler findes tilsvarende i SEL § 1 eller 2 stk. 1 litra d for sel-

skaber. 

 

Hvis aftalen vedrører betaling af overskudsandel, kan det være svært, at beregne den kapitaliserede 

værdi, og derfor kan dette krav fraviges ved overskudsandel. 

 

Så en løsning med løbende ydelser vil også lette likviditetsbyrden for køber. Dog vil denne løsning 

kræve betaling af skat af avancer i afståelsesåret, dog kan skatten af avance for goodwill udskydes 

indtil den kendes præcis. Ved denne model, vil det være en ulempe for Bent, at han modtager en 

løbende ydelse igennem en del år. Således vil han ikke få en stor pose penge, som han frit kan di-

sponere over. Tværtimod bliver det lidt mere låst. Fordelen for Kim er til gengæld, at det likvidi-

tetsmæssigt ikke er værre end, at der skal betales den løbende ydelse igennem flere år og likvidite-

ten til disse betalinger forhåbentlig kan trækkes ud af virksomheden, idet den gerne skulle generere 

overskudslikviditet. 

 

5.4 Indgåelse af gældsbrev 
Såfremt købesummen ikke kræves betalt med det samme, så er der også den mulighed, at generati-

onsskiftet kan finansieres via et gældsbrev. Ved gældsbrevet har Bent og Kim aftalefrihed omkring 

forrentning, afdrag, indfrielsesvilkår – dog skal det være på markedsmæssige vilkår. Er det ikke 

tilfældet, så kan der blive fikseret rente jfr. LL § 2, som omhandler armslængdeprincippet, idet ren-

ten så ikke er på markedsmæssige vilkår. 

 

Grundlæggende defineres et gældsbrev som ”en skriftlig, ensidig, ubetinget skyldnererklæring”28. 

Dvs. det er et dokument, som hjemler en ensidig fordring på betaling af en bestemt sum penge, og 

som ikke gør retten betinget af forudsætninger ifølge et bagved liggende kontraktforhold eller af 

særlige fremtidige uvisse kendsgerninger. 

 

Foruden et almindeligt gældsbrev, kan der i stedet oprettes et anfordringsgældsbrev. Dette kan bru-

ges mellem familiemedlemmer, idet forholdene ved dette gældsbrev passer godt til gæld/fordringer 

i familieforhold. Ved et anfordringsgældsbrev er der ikke nødvendigvis nogen amortiationsplan, 

                                                
28 Dahl Børge, Erhvervsjura side 314 
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men betaling sker på anfordring – deraf navnet. Renten er desuden ofte meget lav og kan også sæt-

tes til 0 %. Og selvom renten på anfordringsgældsbrevet sættes til 0 %, vil der ikke ske beskatning 

af fikseret rente, jfr. den nuværende praksis på området29. 

 

Rent beskatningsmæssigt deles gældsbreve op i, om de er blåstemplede eller sortstemplede. Såfremt 

renten på gældsbrevet er mindre end mindsterenten på udstedelsestidspunktet, er gældsbrevet 

sortstemplet. Modsat hvis renten på gældsbrevet er lig med eller større end mindsterenten, er gælds-

brevet blåstemplet. Omkring mindsterenten bliver denne beregnet på Københavns Fondsbørs og jfr. 

KGL § 38 stk. 1 er det for et halvt år ad gangen. 

 

Nedenstående vises oversigt over de skattemæssige virkninger af gældsbreve/fordringer i dansk 

valuta: 

 Personer Selskaber 

 

 Blåstemplet Sortstemplet Blåstemplet Sortstemplet 

 

Renteindtægter Skattepligtig Skattepligtig Skattepligtig Skattepligtig 

 

Renteudgifter Fradragsberettiget Fradragsberettiget Fradragsberettiget Fradragsberettiget 

Kursgevinst Skattefri Skattepligtig Skattepligtig Skattepligtig 

 

Kurstab Ej fradrag Ej fradrag Fradragsberettiget Fradragsberettiget 

 Figur 5.3: Egen tilvirkning  

 

Set ud fra denne oversigt er der forskel på, om det er et selskab eller en person, der har gældsbre-

vet/fordringen. 

 

Muligheden med et gældsbrev vil passe godt ind i generationsskiftet af Rejsebureauet, når man ser 

på overtagers og overdragers økonomiske situationer. 

 

Muligheden omkring gældsbrevet kan også bruges sammen med muligheden med gave, såfremt 

generationsskiftet sker til Bents søn Kim, der ønsker at overtage virksomheden. Således kan købet 

finansieres med gældsbrev mellem overtager og overdrager. Det kan ske på den måde, at når afdrag 
                                                
29 Generationsskifte - BDO ScanRevision side 41 
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og renter skal betales, kan ydelsen helt eller delvis udlignes med gave fra overdrager, således at det 

likviditetsmæssigt ikke går særlig meget ud over erhververs private likviditet, bortset fra at det må 

vurderes, at der således ikke må gives yderligere gaver, uden at der skal betales gaveafgift pga. ga-

vegrænsen mellem forældre og søn på kr. 58.700, jfr. BAL § 22 stk. 1. 

 

5.5 Fremmedfinansiering 
Som fremmedfinansiering forstås alternativet til ”egenfinansiering”, dvs. banklån, realkreditlån 

m.v.. Da hverken Rejsebureauet eller Kim ejer nogen bygninger, varelager eller andre aktiver med 

stor belåningsværdi, bliver der i sagens natur kun tale om banklån. Banken vil sikkert være villig 

nok til at låne Kim penge, men de vil nok have noget sikkerhed. Det kan være i form af ejendom 

eller i form af en kautionist. Og da der igen ingen ejendomme er at låne i, vil det mest naturlige væ-

re at spørge Bent, om hvorvidt han vil kautionere. Desuden skal Kim være opmærksom på, at virk-

somheden er indenfor et liberalt erhverv og som ofte er værdierne i disse virksomheder mest good-

will, som kan være meget svært at skabe lån på baggrund af.  

 

For Bent vil en løsning med fremmedfinansiering gøre, at han kan undgå personligt indblanding i 

belåningen. Dog vil han selvfølgelig blive indblandet hvis han bliver kautionist. Derved modtager 

han hele handelssummen i salgsåret, således vil der helt sikkert være likviditet til betaling af en 

eventuel avanceskat. 

 

Såfremt det er en tredjemand, der køber virksomheden, vil det være oplagt at benytte denne mulig-

hed, såfremt banken ønsker, at støtte køber med finansiering. Men hvis det er Kim, der vælger at 

overtage virksomheden, så kan det måske bedre betale sig, at holde finansieringen internt i familien. 

Dette skyldes at banken, såfremt det begynder at gå dårligt og likviditeten presses, så kan de finde 

på, at stille forskellige krav til ledelse, økonomi m.v. og så er der risiko for, at virksomheden pres-

ses endnu mere, idet banken ønsker indflydelse pga. risikofyldte udlån. Alternativt skal Bent kauti-

onere for lånet, således at banken bliver stillet tilfreds og at der dermed er ro på finansieringen. 

 

5.6 Pensionsopsparing 
Ved et generationsskifte vil det skabe enten en stor pose penge eller et stor fordring til Bent og Hel-

le. Således kan man vurdere, hvor stor en opsparing i pensions- og frie midler de bør have. 
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Når denne vurdering foretages, bør det egentlige privatforbrug vurderes og dermed foretages en 

anslået beregning af det fremtidige privatforbrug i deres levetid. Således kan der beregnes, hvorvidt 

der er værdier nok i formuen til pensionsalderen. Dog skal man være opmærksom på, at disse be-

regninger ikke nødvendigvis hænger sammen likviditetsmæssigt, idet værdier kan være bundet i 

mursten og andre aktiver. 

 

En sammenligning af de sidste fem års privatforbrug for Helle og Bent viser, at de i gennemsnit 

bruger kr. 300.000. Man kan tale både for og imod, at privatforbruget vil ændres i pensionstiden. 

Der skal måske ikke bruges to biler og andre ting spares der på. Til gengæld kan man foranlediges 

til at tro, at der bruges lidt ekstra i og med man føler, at der skal kræses lidt nu, når man er blevet 

pensionist og skal bruge pengene, man har sparet op hele arbejdslivet til denne del af livet. Ved et 

kig på Danmarks Statistik viser det, at gennemsnits alderen for kvinder og mænd i Danmark er på 

henholdsvis 80,5 og 75,9 år30. Det kommer selvfølgelig til at lyde lidt hårdt, men såfremt Helle og 

Bent går på pension om omkring 3 år, så har de derefter henholdsvis 20 og 14 år at leve i, såfremt 

der afrundes op til en gennemsnits levealder på 81 år og 76 år. 

 

Hvis man forudsætter, at privatforbruget deles ligeligt, så forbruger hver ægtefælle kr. 150.000 hver 

om året og derefter kan det resterende privatforbrug i deres anslåede levetid jfr. bilag 11 beregnes til 

kr. 5.100.000. 

 

Hvis man tilsvarende kigger på de formodede indtægter i resten af deres levetid, så giver det føl-

gende indtægter: 

• Folkepension, som udbetales fra at person fylder 67 år. Beløbet er som udgangspunkt kr. 

126.096 (2009-tal) pr. person men også pr. ægtepar. 

• ATP-pension, som udbetales fra at personen fylder 67 år. Denne opsparing er afhængig af, 

hvor meget der er indbetalt til ATP gennem livet. 

• Fri pensionsopsparing. Ved pensionering vil udbetaling af pensionsopsparing starte og der-

efter blive udbetalt som ratepension og livrente. Der er ikke opsparet noget kapitalpension.  

• Lønindkomst og virksomhedsindkomst. Perioden frem til egentlig pensionsstart anslås til at 

være 3 år og indtil da vil der være lønindkomst og virksomhedsindkomst. 

 

                                                
30 http://www.dst.dk/pukora/epub/Nyt/2008/NR350.pdf 
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Ved en sammentælling af de totale indtægter i den anslåede resterende levetid efter tilbageholdelse 

af skat, giver det totale anslåede udbetalinger jfr. bilag 12 på kr. 4.629.062 og da der samtidig er et 

beregnet privatforbrug jfr. bilag 11 på kr. 5.100.000, så kan det konkluderes, at Helle og Bent i 

princippet ikke i stor grad er afhængig af fri opsparing til deres pensionsalder. Dog vides det ikke 

endnu om de har nogle planer for pensionen, som kræver større engangsbetalinger. 

 

Dette viser, at der netto er brug for likviditet på kr. 470.938 for resten af livet. Til sammenligning er 

nettoformuen kr. 1.846.937, såfremt der ses bort fra værdien af rejsebureauet jfr. bilag 13. Baggrun-

den for at se bort fra virksomheden er, at der skal kunne vurderes ud fra, hvis værdien af virksom-

heden helt eller delvis gives i gave til Kim. 

 

Ved en følsomhedsberegning kan ses, at for hver år de begge lever ud over gennemsnitslevealderen, 

er der yderligere privatforbrug på i alt kr. 300.000. Til sammenligning vil indtægter være kr. 

129.658 for folkepension og de pensionsordninger som stadigvæk kører med udbetalinger til den 

tid. Dette giver et likviditetsbehov på kr. 170.342 pr. år begge ægtefæller lever ud over gennem-

snitsalderen. 

 

5.7 Delkonklusion om finansiering 
Når Kim skal tage stilling til finansieringen af generationsskifte, er han afhængig af andre, idet han 

økonomisk står meget dårligt. Når der samtidig vurderes ud fra, hvordan Bents økonomi er, så vil 

det være mest optimalt både på kort og på langt sigt, at finansiering af generationsskiftet foregår via 

gældsbrev mellem Bent og Kim, og ved betaling af ydelserne fremover bliver det delvis via gave-

overdragelser og delvis egentlig betaling. 

 

Vælger Bent muligheden for at give det som gave, vil det udløse en stor gaveafgift, så derfor bør det 

kombineres med et gældsbrev indenfor familien. Ved løsningen med banklån vil der være for man-

ge begrænsninger på, samt at der alligevel skal stilles sikkerhed i sidste ende. 

 

Når der skal tages stilling til, om generationsskifte bør ske før eller efter Bents død er svaret klart – 

det bør være før. Såfremt Bent dør først, og Helle sidder i uskiftet bo, så er situationen uændret, 

men når først Kim og Jan skal arve deres forældre, så kommer de til at skulle betale boafgift af virk-

somheden. Foretages generationsskiftet inden, vil alle fordelene være til stede. Selve generations-

skiftet vil som udgangspunkt være bedre planlagt, og når det gennemføres, vil der være klare linier 
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for, hvordan det skal gennemføres. Omkring skatte- og afgiftbetaling vil det også være en fordel 

med et generationsskifte før frem for efter. Foretages det inden indehavers død, er der flere mulig-

heder for udskydelse af skattebetaling, således at likviditeten ikke forringes. 

 

Set i bakspejlet kunne Bent og Helle godt have givet nogle gaver til børnene i nogle år, for at barbe-

re noget af den private egenkapital. Videre i kapitel 6 analyseres hvordan det ser ud med skatten, 

såfremt Bent og Helle går bort og boet skal skiftes. Derefter kan der vurderes, hvor meget der bør 

gives væk i gaver. 

 

Set ud fra størrelsen af pensionsopsparing, indtægter samt privatforbrug anslået over den resterende 

levetid, så er det umiddelbart muligt at give hele virksomheden, dog over en del år, i gave til Kim 

og samtidig give tilsvarende gave til Jan. Men her kan det også vurderes, hvorvidt børn bør forkæles 

med så store gaver så tidlig inden forældrenes forventede bortgang. Hvis det skal være for at mini-

mere formuen inden en bortgang af forældre og dermed et skifte af boet, så skal det huskes at den 

afgiftsfrie gavegrænse pr. år gælder for begge forældre og dvs. at hver søn kan modtage kr. 117.400 

og hvis de yderligere er gift kan de afgiftsfrit modtage i alt kr. 158.400. Så man bør starte blødt ud 

med mindre gaver, hovedsagelig også for at mindske likviditetspresset på Kim, hvis det ikke går 

optimalt efter generationsskiftet. Så kan niveauet altid sættes op til maksimum senere hen, idet for-

muen i et fremtidigt bo vil blive mindsket kraftigt. 

 

Desuden burde margin være stor nok, såfremt enten Bent eller Helle, alternativt begge to, lever 

længere end gennemsnitsalderen. Så burde der stadig være formue nok til at forsøde deres pensions-

tilværelse. 
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6. Arv og testamente 
I visse tilfælde bliver der ikke gennemført et generationsskifte før indehaveren dør, og dermed 

kommer der således automatisk et generationsskifte, dog ikke efter de almindelige regler om gene-

rationsskifte men efter arvereglerne, og her er der andre regler, der gælder – nemlig dødsboskattelo-

ven. 

 

De vigtigste ting omkring dødsboskatteloven er omkring: 

- hvordan den afdødes indkomst skal gøres op i dødsåret indtil dødsdato indtræffer 

- hvordan dødsboets indkomst opgøres 

- hvorledes en eventuel efterlevende ægtefælle skal beskattes i dødsåret 

- hvordan dødsboet skal beskattes i dødsåret 

 

6.1 Typer af bobehandlinger 
Omkring beskatning af dødsboet er der fem forskellige bobehandlinger som behandles nedenfor. 

 

Boudlæg 

Reglerne om boudlæg behandles efter DSL § 18-21. Betingelserne for, at boudlæg kan bruges er, at 

boets værdier efter pantsikret gæld samt betaling af begravelsesomkostninger beløber sig til højst at 

være kr. 36.000 (i 2009-tal). Dog skal man, hvis ægtefællerne havde fælleseje, så medtage hele fæl-

lesejet i boopgørelsen. Er dette tilfældet, skal der hverken betales boafgift eller dødsboskat – dog en 

retsafgift på kr. 50031. Derefter kan boet udleveres til følgende: 

- afdødes ægtefælle 

- den der betaler begravelsesomkostningerne 

- den institution som afdøde har været tilknyttet til 

 

Er man efterlevende ægtefælle og har man fået boet udlagt, så har man ret til eventuel overskydende 

skat for nuværende år og eventuel ej afregnet overskydende skat fra året forinden dødsåret. Til gen-

gæld hæfter man ikke for en eventuel restskat. 

 

Ægtefælleudlæg 

                                                
31 www.skat.dk – vejledning ”skatten – dødsbo” 
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Ægtefælleudlæg behandles efter DSL §§ 22-23 og betyder, at hele boet kan udlægges til den efter-

levende ægtefælle såfremt bobeholdningen ikke overstiger kr. 630.000 (år 2009-tal). Dog kan ægte-

fællen overdrage det til en bobestyrer, såfremt det viser sig at være insolvent. Ved denne form for 

bobehandling er det ikke et krav, hverken at indgive åbningsstatus eller boopgørelse. 

 

Uskiftet bo 

Reglerne om uskiftet bo behandles efter DSL § 24. Dette bevirker, at ægtefællen kan overtage hele 

fællesboet samt den afdøde ægtefælles tidligere særejer og sidde i dette bo uskiftet. Således kommer 

livsarvingerne ikke til at arve før boet skiftes. Den eneste begrænsning for, at kunne sidde i uskiftet 

bo er, at såfremt den afdøde ægtefælle har særbørn skal disse give accept til, at den efterlevende 

ægtefælle kan sidde i uskiftet bo. Ligesom ved ægtefælleudlæg kan den efterlevende ægtefælle fra-

vælge boet, såfremt det viser sig, at dette er insolvent. Hvis dette er tilfældet, overdrages det til en 

bobestyrer, som så afslutter boet. Ved uskiftet bo skal der udarbejdes en åbningsbalance, mens en 

boopgørelse ikke er nødvendig. 

 

Hvis ægtefællen vælger at sidde i uskiftet bo, bliver den efterlevende ægtefælle beskattet af både sin 

og afdøde ægtefælles indkomst i dødsåret. 

 

Privat skifte 

Ved bobehandling som privat skifte, bruges reglerne i DSL §§ 25-35 og ud fra dette er der nogle 

krav, der skal opfyldes, før at boet kan udleveres til privat skifte: 

- alle arvinger er enige om denne bobehandlingsmetode 

- det kan antages at boet er solvent 

- mindst en arving er 1) myndig 2) ikke repræsenteret ved værge 3) solvent 

- bobehandlingsmetoden ikke er frabedt jævnfør den afdødes testamente 

 

Dog er der to metoder ved denne bobehandling:  

- ordinært 

- forenklet 

 

Ved et privat skifte er det arvingerne selv, som sørger for, at skiftet bliver gennemført, eventuelt i 

samråd med en advokat eller revisor. Men ved denne bobehandling er der en del formelle pligter 

tilknyttet. Således skal arvingerne sørge for, at: 
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- indrykke meddelelse i Statstidende til afdødes kreditorer, samt betale gæld til even-

tuelle kreditorer 

- sælge eller udlægge eventuel fast ejendom til arvinger 

- udarbejde korrekt fordeling af arven, således at almindeligt indbo kan fordeles med 

det samme, men resten bør vente indtil proklamafristen på 8 uger er udløbet 

- indsende åbningsbalance og boopgørelse for boet indenfor tidsrammerne 

- betale boafgift og dødsboskat indenfor tidsrammerne 

- indsende en eventuel selvangivelse for boet 

 

Såfremt arvinger ikke sørger for alle disse pligter, så kan skifteretten vælge, at overlade boet til en 

bobestyrer. 

 

Det forenklede skifte er forenklet på den led, at der ikke skal indsendes boopgørelse og selvangivel-

se, og pga. kravene til skiftet, skal der heller ikke betales hverken dødsboskat eller boafgift. Dog 

skal der selvfølgelig udarbejdes en åbningsbalance, således at skifteretten kan se, at boet overholder 

kravene til et forenklet skifte. Denne bobehandlingsform kan benyttes, såfremt følgende krav er 

overholdt: 

- Nettoformuen er under kr. 264.100 

- Afdøde ikke drev selvstændig virksomhed eller ejede skibsanparter 

- Den efterlevende ægtefælle er eneste arving 

 

Dog kan skifteretten, selvom kravene er overholdt, undlade at give tilladelse til et forenklet skifte af 

boet og derfor kræve et ordinært forenklet privat skifte. 

 

Bobehandling ved bobestyrer 

Reglerne herfor behandles efter DSL §§ 36-73. Denne behandlingsform bruges i følgende tilfælde: 

- Hvis en af arvingerne ønsker det (evt. pga. uenighed i et privat skifte) 

- Hvis arvinger ønsker det pga. insolvens 

- Hvis arvinger ikke er myndige 

- Hvis den afdøde ægtefælle har ønsket det i sit testamente  
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Bobehandling ved bobestyrer er den bobehandlingsform, som det ender med, hvis det af visse grun-

de ikke kan gennemføres med nogle af de andre bobehandlingsformer. Således vælges denne, så-

fremt der er kontroverser eller hvis beløbsgrænserne ikke kan overholdes32. 

 

I Bent og Helles tilfælde vil det pt. være deres formue, der sætter begrænsninger for, hvilken bobe-

handlingsform, der kan benyttes. Såfremt Bent går bort kan Helle vælge følgende: 

• At sidde i uskiftet bo 

• Vælge et privat ordinært skifte 

• Bobehandling ved bobestyrer 

 

Resten af bobehandlingsformerne bliver begrænset af den private formue, idet boets formue vil 

kommer op over de grænser, der er for disse. 

 

Umiddelbart er der ikke det store, der peger på, at det skulle blive bobehandling ved bobestyrer, idet 

det skulle skyldes uenighed mellem arvingerne. Tilbage er så valget mellem, at Helle skal sidde i 

uskiftet bo eller at der vælges et privat ordinært skifte. Som udgangspunkt er det ikke problematisk 

at sidde i uskiftet bo. Men der bør nok alligevel vælges, at skifte boet, idet der så ikke bliver pro-

blemer i fremtidige dispositioner. Som følge af et uskiftet bo må længstlevende ægtefælle f.eks. 

ikke misbruge sin råderet over det uskiftede bo og samtidig kan denne ikke indgå nyt ægteskab 

uden at livsarvinger giver skifteafkald.  

 

6.2 Arveregler 
Der er foretaget mange lovændringer indenfor opgavens område og arveområdet er ingen undtagel-

se. Pr. 1. januar 2008 trådte en ny arvelov således i kraft, hvor der var foretaget tilpasninger af arve-

reglerne til det moderne samfunds familier. Ændringerne drejede sig derfor hovedsagelig om papir-

løse forhold, skilsmissebørn samt teknologiske krav til testamenterne. 

 

Når boet er gjort op skal man finde ud af, hvem der arver. Arveloven opdeler jfr. AVL §§ 1-3 de 

mulige arvinger i følgende arveklasser: 

 

• Arveklasse 1 – AVL § 1 – afdødes børn og ægtefælle 

• Arveklasse 2 – AVL § 2 – afdødes forældre 

                                                
32 http://www.familieadvokaterne.dk/Emner/826.html 
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• Arveklasse 3 – AVL § 3 – afdødes bedsteforældre 

 

Reglerne er sådan, at arveklasse 1 arver. Såfremt enkelte af disse personer er gået boet, indtræder 

deres børn i stedet for. Såfremt der ikke er nogen personer i arvegruppe 1, går man så videre i arve-

gruppe 2, for at finde arvinger. Systematikken fra arvegruppe 1 fortsætter for alle grupperne, med at 

bortgåede personer erstattes af deres efterlevende børn og hvis der ingen arvinger er, så går man 

videre til næste gruppe. 

 

Ved beregning af boafgiften af arven kommer det helt an på, hvem der får del i arven. Boafgiften 

beregnes ud fra dødsboets nettoværdi, dvs. efter betaling af gælden. Dog skal andelen til efterleven-

de ægtefælle ikke belægges med boafgift. Derefter skal personer indenfor den nærmeste familie 

betale 15 % i boafgift, dog med et bundfradrag på kr. 264.100 (år 2009-tal) jfr. BAL § 6 stk. 1. Med 

til nærmeste familie tæller jfr. BAL § 1 stk. 2 følgende: 

• afdødes børn, stedbørn og disses afkom 

• afdødes forældre 

• afdødes barns eller stedbarns ikke fraseparerede ægtefælle (svigerbørn), uanset om barnet el-

ler stedbarnet lever eller er afgået ved døden 

• personer, der har haft fælles bopæl med afdøde i de sidste 2 år før dødsfaldet, og personer, 

der tidligere har haft fælles bopæl med afdøde i en sammenhængende periode på mindst 2 

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

ældrebolig 

• afdødes fraseparerede eller fraskilte ægtefælle samt plejebørn, der har haft bopæl hos afdøde 

i en sammenhængende periode på mindst 5 år, når opholdet er begyndt, inden plejebarnet 

fyldte 15 år, og højst en af plejebarnets forældre har haft bopæl hos afdøde sammen med 

plejebarnet. 

 

Er der arvinger udover nærmeste familie skal de ud over at betale boafgift på 15 % også betale en 

yderligere boafgift på 25 % af det resterende beløb. 

 

Bent og Helle har indtil videre ikke udarbejdet noget testamente. Så såfremt en af dem går bort, så 

vil der ske de scenarie, at den længstlevende enten: 
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• skal sidde i udskiftet bo, men vil så have begrænset råderet over formue. Så hvis denne øn-

sker at gifte og dette giver anledning til problemer fra børnenes side, så kan de begrænse den 

længstlevendes råderet 

• skal skifte boet og vil ifølge arvereglerne arve halvdelen af formuen 

 

En løsning på dette kan være et gensidigt testamente mellem ægtefællerne omkring maksimering af 

arven til den længstlevende. Dette vil gøre, at den længstlevende ægtefælle kan udtage op til 15/16 

af boet ved et skifte, hvor det uden et testamente ville være ¾.  

 

Når den længstlevende går bort, og såfremt der ikke er skrevet yderligere testamente og denne ikke 

har giftet sig til anden side, så vil arven tilfalde Kim og Jan til deling. Der skal foretages et skifte af 

boet og efterfølgende betales boafgift.  

 

6.3 Dødsboskattereglerne 
Når et dødsfald indtræder, så går beskatning af personen fra reglerne i kildeskatteloven til reglerne i 

dødsboskatteloven, dog forudsat at dødsboet er skattepligtigt. Det, at der skabes et dødsbo gør, at 

man skal til at sondre mellem om dødsboet er enten skattepligtigt eller skattefritaget. 

 

Tidligere var reglerne ved denne sondring, at det var skattepligtigt dødsbo hvis enten værdien af 

aktiverne i boopgørelsen oversteg et beløb eller hvis nettoværdien af boopgørelsen overstiger et 

beløb. Alternativ hvis ingen af disse grænser overskrides var dødsboet skattefritaget. Men pr. 1. juli 

2008 er reglerne ændret en lille smule således, at grænsen for aktivsummen og grænsen for netto-

værdien er ens33, nemlig kr. 2.595.100 (år 2009-tal) jfr. DBSL § 6 stk. 1. Hvis bare en af de to vær-

dier kommer over denne grænse, er boet skattepligtigt. Desuden skal man være opmærksom på, at 

der ved opgørelsen af disse to tal skal ske nogle reguleringer. F.eks. skal fast ejendom, som kan 

sælges skattefrit jfr. EABL § 8 (parcelhusreglen) ikke medtages i opgørelsen af aktivsummen. Men 

ellers bør man følge vejledningen i LV B.B.1.5 ved opgørelserne af disse tal. 

 

Ud over de to muligheder indenfor dødsboet bør nogle udtryk også uddybes: 

- ”det forudgående år” er det fulde indkomstår, som ligger forinden året hvori døden 

indtræder 

                                                
33 http://www.beierholm.dk/fileadmin/user_upload/pdf/skat/2008/2008-
007_080617_aendringer_doedsboskatteloven.pdf 
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- ”mellemperioden” er fra primo indkomståret og frem til og med dødsdagen. Normalt 

vil dette være fra 1/1 og frem til og med dødsdatoen 

- ”boperioden” er perioden fra dødsdagen og frem til den dag, hvor boet afsluttes 

- ”bobeskatningsperioden” er perioden fra primo indkomståret og frem til boet afslut-

tes, dvs. det er boperioden og mellemperioden lagt sammen 

 

Skattefritaget dødsbo 

Såfremt dødsboet er skattefritaget, skal der ikke betales dødsboskat af boet, dog skal der betales 

skat af indkomsten i mellemperioden jfr. DBSL § 7. Til gengæld kan boet sælge aktiver, som inde-

holder udskudt skat, skattefrit.  

 

Skattepligtigt dødsbo 

Er boet skattepligtigt, skal der betales dødsboskat på 50 % af indkomsten. Dertil skal fratrækkes et 

månedligt fradrag på kr. 5.200 (år 2009-tal) jfr. DBSL § 30 stk. 2 pr. påbegyndt måned i dødsåret. 

Derudover er der et mellemperiodefradrag på kr. 1.900 (år 2009-tal) jfr. DBSL § 30 stk. 3 pr. måned 

i dødsåret. Indkomstopgørelsen sker på samme måde, som ved levende personer. Når boet er skat-

tepligtigt, opgøres den skattepligtige indkomst for afdøde og dødsboet for bobeskatningsperioden 

under et. Ved en negativ indkomst for perioden er der mulighed for en udbetaling af 30 % til boet 

jfr. DBSL § 3134. 

 

Når enten Bent eller Helle går bort kan det blive svært at forudse, hvorvidt dødsboet bliver skatte-

pligtigt eller skattefrit. Jfr. bilag 8 ville en nettoværdi af boet pt. bliver kr. 2.201.218 og der ville 

være en aktivsum eksklusiv ejendommen (pga. den kan sælges skattefrit) på kr. 1.442.122 og der-

med ville boet være skattefrit. Men et eventuelt salg af virksomheden ville kunne bryde en af de to 

grænser, alt efter størrelsen af goodwill der sælges.  

  

6.4 Testamente 
Ved et dødsfald, hvor der intet testamente forelægger, er arvereglerne beskrevet tidligere i kapitel 

6.1.2, samt hvorledes beskatning af boet samt for mellemperioden foregår i kapitel 6.1.3. Dog har 

afdøde den mulighed, at have skrevet et testamente, såfremt der ønskes en anderledes fordeling end 

den reglerne påskriver. Det kan ske, at afdøde ønsker at hans livsarvinger ikke skal arve alt, men at 

derimod hans børnebørn, en ven eller andre skal arve dele af arven. 

                                                
34 Pedersen Hans Viggo Godsk, Familie- og arveret, side 197 
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Et testamente skal oprettes skriftligt og underskrives af enten en notar eller to vidner jfr. AL § 40, 

dog kan testator godt hemmeligholde selve indholdet af testamentet for de medunderskrevne. Te-

stamentet, hvor notar underskriver, er et notartestamente. Ved sådant testamente kan det være svært, 

at anfægte gyldigheden af testamentet i og med notaren er udenforstående og en officiel person på 

dette område. Notaren får desuden testamentets beslutninger registreret i centralregistret for testa-

menter, således at testamentet stadig er gyldigt, selvom det originale dokument er bortkommet. 

 

Et alternativ til notartestamentet er et vidnetestamente, hvorved testamentet oprettes og underskri-

ves af vidner og derefter opbevares. Ved bortkomst af testamentet kan det derfor være problematisk, 

at bevidne og derudover kan der nemmere opstår tvivlspørgsmål omkring rigtigheden af testamen-

tet. Ved begge slags testamente kan testator til hver en tid lave en tilbagekaldelse af hele eller dele 

af testamentet jfr. AL § 46, dog skal dette ske ved udarbejdelse af et nyt testamente35. 

 

Slutteligt er et nødtestamente også en mulighed. Dette bruges, som navnet også siger, i nødsituatio-

ner. Dette kan f.eks. være ved akut alvorlig sygdom og lignende. Nødtestamentet kan både skrives 

af testator selv eller overgives mundtligt. Såfremt testator selv skriver, skal det senest 3 måneder 

efter omformes til et notar- eller vidnetestamente. Hvis det overgives mundtligt, skal der være to 

vidner tilstede og testamentet skal hurtigst muligt, senest indenfor 3 måneder, nedfældes på papir.  

 

Men selvom der udarbejdes et testamente er det dog ikke hele formuen, som testator råder over, idet 

der er visse begrænsninger i testationskompetencen. Efter den nye arvelov pr. 1. januar 2008 skal ¼ 

af arven gå til tvangsarvinger, dvs. ægtefælle og/eller børn og dermed kan ¾ af arven frit dispone-

res.  

 

Således bestemmer man frit over ¾ af arven, hvilket gør det rimelig frit, frem for den tidligere arve-

lov, hvor en større del af arven skulle gå til tvangsarvinger. Ved omregning  

 

Bent er jo som tidligere nævnt gift med Helle og de har sammen to drenge. Dette bevirker, at Så-

fremt Bent går bort, så arver både hans hustru og hans børn. Arvemæssigt ligger de alle tre i arve-

klasse 1 og derfor er det ikke nødvendigt, at undersøge videre, hvorvidt der er nogen personer i ar-

veklasse 2 og 3. Bent har ikke skrevet testamente, men i hans og hans hustrus tilfælde er det arve-

mæssige ikke så kompliceret. Deres børn er fælles og således vil det også være dem der arver, når 

                                                
35 http://www.minadvokat.dk/Nyarvelov/ 
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begge forældre er gået bort. Dette kaldes en såkaldt tvangsarv. Således er det også Bents ønske, at 

hans hustru og børn skal arve ham, og derfor er grundene til at skrive testamente minimeret. 

 

Såfremt Bent går bort og regnskabstallene er uændret og han ikke har omdannet virksomheden til et 

selskab, så vil virksomheden indgå i arven med en værdi beregnet ud fra cirkulære om værdiansæt-

telse af aktiver og passiver i dødsboer jfr. kapitel 3.3. I bilag 8 er en oversigt over et dødsbo, så-

fremt Bent går bort her og nu. Hvis dette var tilfældet, ville Helle selv komme til at bestemme, om 

hun vil sidde i uskiftet bo eller ej. 

 

6.5 Delkonklusion om arv og testemente 
Bent og Helle har ikke gjort sig de store tanker omkring arv og testamente. Men såfremt de ønsker 

lidt mere frihed over formuen, såfremt den ene ægtefælle dør, så bør de skrive et gensidigt testa-

mente. På den måde vil den længstlevende ægtefælle kunne foretage et skifte af boet og stadig be-

holde op til 15/16-dele af boet. Og da det er mellem ægtefæller, skal der ikke betales boafgift. 

 

Omkring måden der kan foretages et skifte af boet, så giver det næsten sig selv, idet man kan bruge 

udelukkelsesmetoden og derfor er det mest oplagte et privat ordinært skifte. Alternativt bliver det 

bobehandling ved bobestyrer, såfremt nogen af arvingerne ønsker dette. 

 

Derudover kommer der en anden problematik. Såfremt der foretages et generationsskifte inden in-

dehavers død, så bliver fordeling af ejerforhold, ledelse og ansvar fordelt mellem de to brødre og 

såfremt den ene ikke er interesseret i at eje, så bliver generationsskiftet tilpasset dertil. Men sker 

generationsskifte via arv, så deles virksomheden som udgangspunkt mellem arvingerne, og det er 

ikke sikkert, at man lige kan enes om tingene, når der skal arves – derfor bør der foretages generati-

onsskifte inden Bents død. 
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7. Anbefaling 
Efter at have beskrevet og analyseret emnerne generationsskifte, finansiering, testamente og arv, er 

det blevet muligt, at udarbejde en anbefaling til Bent og hans familie. Godt nok er det uafklaret, 

hvorvidt at generationsskiftet foretages til Kim eller til tredjemand. Men idet den del af generations-

skiftet er uafklaret, så bliver anbefalingen derfor også med samme åbentstående spørgsmål. 

 

Det anbefales, at Bent hurtigst muligt gennemfører en skattefri virksomhedsomdannelse og samtidig 

får indskudt et holdingselskab. Der kan blive en væsentlig forskel i skattebetaling for, hvorvidt der 

generationsskiftes som selskab eller som personlig virksomhed. Til gengæld har beregningerne ikke 

vist væsentlige forskelle på, om der er indskudt et holdingselskab eller ikke. Argumentet for, hvor-

for der bør indskydes et holdingselskab er Bents interesse for investeringer. På den måde vil han få 

en pengetank i holdingselskabet, hvor der så kan investeres og eksperimenteres. Derved får han 

også flere midler at investere for, idet han i holdingselskabet kan investere pengene inden skatte-

træk. Modsat hvis han vil investere privat, så skal pengene ud og så er det, at det koster skattepenge. 

 

Hvis generationsskiftet bliver til tredjemand, må det formodes at Bent ikke bliver blandet ind i fi-

nansiering, idet tredjemand må formodes at få det finansieret via bank eller lignende. Men sker ge-

nerationsskifte til Kim, vil en god løsning blive, at der bliver oprettet et gældsbrev på hele eller dele 

af handelssummen og derefter kan dele af dette gældsbrev nedskrives med gaver fra Bent og Helle. 

Hvorvidt Jan så skal have de samme gaver må være op til Bent og Helle. Det kan dog blive en fi-

nansiel lidt stram situation, hvis hele handelssummen bliver givet som gave til Kim og derefter også 

til Jan. Hvis dette vælges kan de godt få svært ved at få pensionen til at række alle årene, inden de 

går bort. Så en løsning på dette kunne være, at afdrag og rentebetaling på gældsbrevet dækkes af 

delvis gaver fra forældrene.  

 

Omkring arv og testamente bør Bent og Helle få udarbejdet et gensidigt testamente, så de har mere 

styr på deres formue, hvis en af dem går hen og dør. På den måde står de lidt friere, hvis de ønsker 

boet skiftet. Samtidig kan de jo også notere i testamentet, såfremt der er andre, der skal arve dem. 

 

Hvis planlægningen af generationsskiftet bliver forsinket, så bør nødløsningen med indskydning af 

salgssum på en ophørspension helt eller delvist benyttes, såfremt virksomhed slet ikke når at blive 

omdannet til selskabet, men bliver solgt inden. 
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Inden der foretages alt for meget af et generationsskifte til Kim, bør han og Bent blive helt afklaret 

omkring forholdene omkring et generationsskifte og Kim bør også blive leder i virksomheden på 

prøve. På den måde kan det afprøves, inden Bent foretager en masse praktiske ting, for at tilpasse et 

generationsskifte til sin søn. 
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8. Konklusion 
Et generationsskifte er ikke noget der bare planlægges og gennemføres over en nat og kræver en del 

overvejelser. Rapporten har været inde over mange, men ikke alle de overvejelser, dog de vigtigste, 

der kommer som følge af at ville generationsskifte. 

 

Virksomheden er de seneste år bevidst eller ubevidst blevet mere salgsbar og samtidig klargjort til 

et generationsskifte. Der er mange faktorer det kan påvirkes af, men Bent har strømlinet virksomhe-

den mere, så den langt fra er så afhængig af ham som chef i forhold til tidligere. Samtidig er virk-

somheden velfungerende og resultatmæssigt næsten kun blevet bedre og bedre med år 2007, som 

det bedste år nogensinde. Desuden vil det være muligt for en anden leder at træde ind og overtage 

roret. 

 

Såfremt sønnen Kim gerne vil indgå i generationsskiftet og Bent vælger denne løsning, så bør Kim 

for en kortere periode være på prøve som leder i virksomheden og samtidig eventuelt få nogle kur-

ser, så han får set hvad det drejer sig om og bliver bedre rustet til det. 

 

Indtil videre har Bent stadig flere muligheder for et fremtidigt generationsskifte. Han har en søn, 

som muligvis gerne vil overtage virksomheden. Samtidig har der været forespørgsler fra tredjemand 

omkring priser på virksomheden. Og skulle det hele glippe og han ikke kan finde nogen til at over-

tage virksomheden, når han går på pension, så vil en lukning af virksomheden ikke være en økono-

misk katastrofe, selvom der vil være en risiko for, at han ikke får noget for goodwill. 

 

For Bent er der en del forskellige scenarier for et generationsskifte, alt efter om det er Kim eller 

tredjemand, der skal generationsskifte til. Disse scenarier kan ses i figur 4.1 og resultaterne af dem 

ses i figur 4.3 og 4.4. I disse figurer er vist fordele, ulemper samt anslået skattebetaling. Efter analy-

se af de forskellige modeller må det konkluderes, at en skattefri omdannelse af virksomheden vil 

blive en fordel. Dette giver en vis fleksibilitet. Det betyder, at der videre er mulighed for at skabe en 

holding struktur. Samtidig kan hæftelsen for virksomheden begrænses. Til gengæld kræver alt dette 

planlægning i lidt god tid, idet virksomheden efter den skattefrie omdannelse først kan sælges efter 

3 år. Men efterfølgende vil denne løsning foreløbig give en skattebesparelse på mindst kr. 350.000 i 

forhold til hvis virksomheden beholdes i personligt regi. Og dette skal sættes i relief af, at prisen på 

virksomheden desuden er sat kr. 150.000 lavere ved selskabssalg. 
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Når der er mulighed for udskydelse af skatten pga. enten succession eller salg af datterselskab fra 

holding, så vil der altid være overvejelser omkring udskydelse af skatten og i hvor lang tid. Det kan 

være et temperamentsspørgsmål, hvorvidt der ønskes udskydelse af skatten eller ej. 

 

Der har været interesserede købere til virksomheden, som ønsker at give kr. 3.000.000 for hele virk-

somheden. Derudover er Kim aktuel til et generationsskifte og ud fra beregningen kan virksomhe-

den overdrages til en værdi af kr. 959.358, såfremt der foretages en overdragelse med succession. 

 

Hvorvidt generationsskiftet bør foretages før eller efter Bents død kan vurderes, at rent skattemæs-

sigt er der ikke de store forskelle, idet Kim i begge tilfælde kan overtage med succession, men det 

vil give bedre fleksibilitet, hvis det foretages inden Bents død, idet virksomheden ellers skal igen-

nem et dødsbo og da der her vil være flere parter end Bent og Kim, så er der også større chance for 

uenighed. 

 

Omkring det tidsmæssige aspekt i generationsskiftet kan der blive problemer, såfremt Bent ønsker 

at benytte den mulighed, hvor virksomheden omdannes til selskab og derefter sælges. Idet der skal 

gå 3 år fra omdannelsen til salg, så bør en omdannelse ske snarligst pga. Bents alder. 

 

Hvis Bent dør, kan Helle sidde i uskiftet bo eller alternativt skifte boet. Hvis hun ønsker maksimal 

frihed i hendes valg til, hvor pengene skal bruges til, skal hun vælge at skifte boet. Derfor kan Bent 

og Helle vælge, at oprette et gensidigt testamente. På den måde kan de vælge, hvis Helle efter et 

skifte at boet, at hun får størst mulig arv i forhold til Bent og Helles børn, Kim og Jan. 

 

Så den største udfordring for Bent bliver styringen af generationsskiftet, så det tidsmæssigt kan 

hænge sammen med hans planer om pensionering. Samtidig når det bliver afklaret hvorvidt Kim 

skal overtage virksomheden eller ej, skal han derefter få lagt køreplanen for generationsskiftet, så 

det bliver optimalt for ham på både det tidsmæssige, men også økonomiske aspekt.  
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9. Perspektivering 
Idet opgaven har strakt sig over tid er der allerede kommet både en ny selskabslov og en ny skatte-

reform. Dette er to større ændringer, men i fremtiden vil der sandsynligvis løbende komme mindre 

ændringer indenfor generationsskifteområdet, ligesom der har været indenfor de seneste år. Samti-

dig er udviklingen de senere været, at ændringerne i reglerne retter imod, at det skal blive lettere at 

generationsskifte og samtidig bliver lovene også tilpasset de nutidige forhold i samfundet. F.eks. 

vedrørte de seneste ændringer i arvereglerne papirløse par, således at arv og testamente bliver 

nemmere for samlevende par, som ikke er gift. 

 

Men samtidig må der også vurderes, at der ikke er de store lovændringer lige på trapperne, idet de 

store lovforslag om selskabslov og skattereform lige er gennemført. 

 

Omkring generationsskifter må det forventes, at de senere års udvikling også fortsætter i lighed med 

ovenstående. Dette skyldes både at køberne af virksomhederne kommer fra mindre årgange, så der 

dermed bliver færre til at efterspørge virksomhederne. Derudover rammer den verdensomspænden-

de krise også36, idet folk kan blive lidt mere presset rent økonomisk. Så generelt vil der være lidt 

mere tilbageholdenhed blandt købere, hvilket vil presse priserne på virksomhedsovertagelserne.  

 

Set i forhold til en virksomhedsejer, som kan have drevet virksomhed i mange år, så er et generati-

onsskifte noget af det sidste der sker, inden pensioneringen. Mønstret for en del er, at det har været 

en lidt hård opstart de første år, men at der efter en del år begynder at blive bedre resultater. Således 

har der måske heller ikke været råd til at lægge meget til side til pensionen og derved kan et salg af 

virksomheden være pensionsopsparingen. Derfor er generationsskifte, set i forhold til hele proces-

sen omkring at drive virksomhed, et meget vigtigt element. Der kan være store besparelser ved, at 

vælge den rette løsning og derfor et vigtigt springbræt videre til pensioneringen. 

 

På trods af den seneste tids krise, så lader det til, at Rejsebureauets indtjening er upåvirket heraf. 

Dette kan skyldes, at virksomheden har en god placering på markedet, med en jævn fremgang hele 

tiden. En anden grund kan også være, at produkterne ikke er luksusprodukter, men mere ligger i den 

billigere ende, når folk tager på ferie. Derfor kan virksomhed nok forvente en jævn fremgang også 

fremover, uden dog at få kæmpe vækstrater. 

                                                
36 http://www.startvaekst.dk/virksomhedens_salgbarhed_1 



Kapitel 10  Anvendte forkortelser 
 

Side 85 

10. Anvendte forkortelser 
ABL = Aktieavancebeskatningsloven 

AL = Arveloven 

ASL =  Aktieselskabsloven 

APSL = Anpartsselskabsloven 

BAL = Boafgiftloven 

DBSL = Dødsboskatteloven 

DSL = Dødsboskifteloven 

EABL = Ejendomsavancebeskatningsloven 

KSL = Kildeskatteloven 

LL = Ligningsloven 

LV = Ligningsvejledningen 

PBL = Pensionsbeskatningsloven 

PSL = Personskatteloven 

SEL = Selskabsskatteloven 

SFL  = Skatteforvaltningsloven 

VOL = Virksomhedsomdannelsesloven 

VSL = Virksomhedsskatteloven 

ÅRL = Årsregnskabsloven 
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Indtastning af faste oplysninger:

Good-will 1.183.604
Opsparet overskud efter skat (netto) 0

Virksomhed X Regnskab pr. 31/12 200x  Selskabets åbningsbalance

Beregning af skattefri Regnskabs- Skatte- Regnskabs- Succes- Anskaffelses-
virksomhedsomdannelse mæssige mæssige mæssige sions- sum

værdier værdier værdier grundlag for aktier
Aktiver:

Anlægsaktiver:

  Good-will 0 0 1.183.604 0 0
  Inventar 41.548 41.548 41.548 41.548 41.548
Omsætningsaktiver:

  Debitorer 265.689 265.689 265.689 265.689 265.689
  Andre tilgodehavender 2.147.672 2.147.672 2.147.672 2.147.672 2.147.672
  Likvide beholdninger 851.206 851.206 851.206 851.206 851.206

Aktiver ialt 3.306.115 3.306.115 4.489.719 3.306.115 3.306.115

Passiver:

  Egenkapital / aktiekapital 517.001 517.001 1.700.605 517.001 517.001
  Udskudt skat 0
  Gæld:
    Kreditorer & anden gæld 2.789.114 2.789.114 2.789.114 2.789.114 2.789.114
    Anden gæld 0 0 0 0 0
    Bankgæld 0 0 0 0 0
  Gæld ialt 2.789.114 2.789.114 2.789.114 2.789.114 2.789.114

Passiver ialt 3.306.115 3.306.115 4.489.719 3.306.115 3.306.115

Opgørelse af skattemæssig anskaffelsessum for aktier

Skattemæssig egenkapital 517.001
Opsparet overskud 0
Aktiers skattemæssige værdi 517.001

Bilag 1 - Skattepligtig virksomhedsomdannelse 



Indtastning af faste oplysninger:

Good-will 1.183.604
Opsparet overskud efter skat (netto) 0

Virksomhed X Regnskab pr. 31/12 200x  Selskabets åbningsbalance

Beregning af skattefri Regnskabs- Skatte- Regnskabs- Succes- Anskaffelses-
virksomhedsomdannelse mæssige mæssige mæssige sions- sum

værdier værdier værdier grundlag for aktier
Aktiver:

Anlægsaktiver:

  Good-will 0 0 1.183.604 0 0
  Inventar 41.548 41.548 41.548 41.548 41.548
Omsætningsaktiver:

  Debitorer 265.689 265.689 265.689 265.689 265.689
  Andre tilgodehavender 2.147.672 2.147.672 2.147.672 2.147.672 2.147.672
  Likvide beholdninger 851.206 851.206 851.206 851.206 851.206

Aktiver ialt 3.306.115 3.306.115 4.489.719 3.306.115 3.306.115

Passiver:

  Egenkapital / aktiekapital 517.001 517.001 1.404.704 517.001 517.001
  Udskudt skat 295.901
  Gæld:
    Kreditorer & anden gæld 2.789.114 2.789.114 2.789.114 2.789.114 2.789.114
    Anden gæld 0 0 0 0 0
    Bankgæld 0 0 0 0 0
  Gæld ialt 2.789.114 2.789.114 2.789.114 2.789.114 2.789.114

Passiver ialt 3.306.115 3.306.115 4.489.719 3.306.115 3.306.115

Opgørelse af skattemæssig anskaffelsessum for aktier

Skattemæssig egenkapital 517.001
Opsparet overskud 0
Aktiers skattemæssige værdi 517.001

Afstemning af skattemæssig værdi:

Aktiekapital 1.404.704
Aktiers skattemæssige værdi 517.001
Avance ved salg til kurs 100 887.703

Beløbet specificeres således:
Good-will 1.183.604

1.183.604
Heraf afsat udskudt skat -295.901

887.703

Opgørelse af udskudt skat

Avance på inventar 0
Good-will 1.183.604
Tab på debitorer 0
I alt 1.183.604

Skatte%
Udskudt skat 25 295.901

Bilag 2 - Skattefri virksomhedsomdannelse



Bilag 3 Good-willberegning

År 3 = det sidste år før overdragelsen 2008

Overdragne aktiver excl. good-will og likvider 2.313.361

Kapitalafkastsats 5

Kapitaliseringsfaktor 3

Levetid i antal år 5 9 14 17
Kapitaliseringsfaktorer: 2,0 3,0 4,0 4,5

Resultatopgørelse 2006 2007 2008
Resultat før renter og ekstraordinære poster 930.000 1.541.000 1.021.874
Reguleringer:

Reguleret resultat 930.000 1.541.000 1.021.874

Vægtet reguleret resultat 1.179.604
+/- udviklingstendens (hvis konstant udvikling) 0

1.179.604
- driftsherreløn, 50%, min. kr. 250.000 og max. kr. 1.000.000 -600.000
- forrentning af overtagne aktiver, afkastsats + 3 % -185.069
Rest til forrentning af goodwill 394.535

Kapitalisering (faktor 3) 1.183.604

Beregnet goodwill 1.183.604

November 2007



BILAG 4

Skat heraf Rest efter
Bogført værdi Værdiansættelse Avance ved topskat skattebetaling

Goodwill 0 1.183.604 1.183.604 748.038 -748.038
Lokaleindretning 5.222 20.000 14.778 9.340 -9.340
Inventar m.v. 36.326 40.000 3.674 2.322 -2.322
Deposita, husleje m.v. 16.500 16.500 0 0 0
Debitorer 265.689 265.689 0 0 0
Tilgodehavender 1.000.000 1.000.000 0 0 0
Periodeafgrænsningsposter 681.172 681.172 0 0 0
Likvide beholdninger 1.301.206 1.301.206 0 0 0

AKTIVER I ALT kr. 3.306.115 kr. 4.508.171 t.kr. 1.202.056 kr. 759.699

Egenkapital 517.001 1.719.057 1.202.056 1.719.057
Leverandører af varer og tjenesteydelser 807.535 807.535 0
Anden gæld 228.766 228.766 0
Periodeafgrænsningsposter 1.752.813 1.752.813 0

PASSIVER I ALT kr. 3.306.115 kr. 4.508.171 t.kr. 1.202.056 PROVENUE kr. 959.358

Resume:
Salgspris 1.719.057
Skat til betaling (af Bent) 759.699
Overskud fra salg efter skat 959.358

SALG TIL INTERESSEFORBUNDEN PART UDEN SUCCESSION



BILAG 5

Skat heraf Rest efter
Bogført værdi Værdiansættelse Avance ved topskat skattebetaling

Goodwill 0 2.464.547 2.464.547 1.557.594 -1.557.594
Lokaleindretning 5.222 20.000 14.778 9.340 -9.340
Inventar m.v. 36.326 40.000 3.674 2.322 -2.322
Deposita, husleje m.v. 16.500 16.500 0 0 0
Debitorer 265.689 265.689 0 0 0
Tilgodehavender 1.000.000 1.000.000 0 0 0
Periodeafgrænsningsposter 681.172 681.172 0 0 0
Likvide beholdninger 1.301.206 1.301.206 0 0 0

AKTIVER I ALT kr. 3.306.115 kr. 5.789.114 kr. 2.482.999 kr. 1.569.255

Egenkapital 517.001 3.000.000 2.482.999 3.000.000
Leverandører af varer og tjenesteydelser 807.535 807.535 0
Anden gæld 228.766 228.766 0
Periodeafgrænsningsposter 1.752.813 1.752.813 0

PASSIVER I ALT kr. 3.306.115 kr. 5.789.114 kr. 2.482.999 kr. 1.430.745

Resume:
Salgspris 3.000.000
Skat til betaling (af Bent) 1.569.255
Provenue fra salg efter skat 1.430.745

SALG TIL TREDJEMAND



BILAG 6

Skat heraf Endelig 
Bogført værdi Værdiansættelse Avance ved topskat handelspris

Goodwill 0 1.183.604 1.183.604 748.038 435.566
Lokaleindretning 5.222 20.000 14.778 9.340 10.660
Inventar m.v. 36.326 40.000 3.674 2.322 37.678
Deposita, husleje m.v. 16.500 16.500 0 0 16.500
Debitorer 265.689 265.689 0 0 265.689
Tilgodehavender 1.000.000 1.000.000 0 0 1.000.000
Periodeafgrænsningsposter 681.172 681.172 0 0 681.172
Likvide beholdninger 1.301.206 1.301.206 0 0 1.301.206

AKTIVER I ALT kr. 3.306.115 kr. 4.508.171 t.kr. 1.202.056 kr. 759.699

Egenkapital 517.001 1.719.057 1.202.056
Leverandører af varer og tjenesteydelser 807.535 807.535 0 -807.535
Anden gæld 228.766 228.766 0 -228.766
Periodeafgrænsningsposter 1.752.813 1.752.813 0 -1.752.813

PASSIVER I ALT kr. 3.306.115 kr. 4.508.171 t.kr. 1.202.056 959.358

SALG TIL INTERESSEFORBUNDEN PART MED SUCCESSION



BILAG 7

Skat heraf Rest efter
Bogført værdi Salgsværdi Avance/tab ved topskat skattebetaling

v/likvidation
Goodwill 0 0 0 0 0
Lokaleindretning 5.222 0 -5.222 -3.300 3.300
Inventar m.v. 36.326 0 -36.326 -22.958 22.958
Deposita, husleje m.v. 16.500 0 -16.500 -10.428 10.428
Debitorer 265.689 265.689 0 0 265.689
Tilgodehavender 1.000.000 1.000.000 0 0 1.000.000
Periodeafgrænsningsposter 681.172 500.000 -181.172 -114.501 614.501
Likvide beholdninger 1.301.206 1.301.206 0 0 1.301.206

AKTIVER I ALT kr. 3.306.115 kr. 3.066.895 t.kr. -239.220 kr. -151.187

Egenkapital 517.001 277.781 -239.220
Leverandører af varer og tjenesteydelser 807.535 807.535 0 -807.535
Anden gæld 228.766 228.766 0 -228.766
Periodeafgrænsningsposter 1.752.813 1.752.813 0 -1.752.813

PASSIVER I ALT kr. 3.306.115 kr. 3.066.895 t.kr. -239.220 kr. 428.968

LIKVIDATION AF VIRKSOMHED



BILAG 8

Balance, virksomhed: Bogført værdi Værdi ved
dødsbo

Goodwill 0 0
Lokaleindretning 5.222 20.000
Inventar m.v. 36.326 40.000
Deposita, husleje m.v. 16.500 16.500
Debitorer 265.689 265.689
Tilgodehavender 1.000.000 1.000.000
Periodeafgrænsningsposter 681.172 500.000
Likvide beholdninger 1.301.206 1.301.206

AKTIVER I ALT kr. 3.306.115 kr. 3.143.395

Egenkapital 517.001 354.281
Leverandører af varer og tjenesteydelser 807.535 807.535
Anden gæld 228.766 228.766
Periodeafgrænsningsposter 1.752.813 1.752.813

PASSIVER I ALT kr. 3.306.115 kr. 3.143.395

Balance, privat:

Ejendom/ejendomsvurdering 2.800.000
Værdi af Rejsebureauet 354.281
Traktor 103.700
Bankindestående 202.221
Depot, aktier 781.920

AKTIVER I ALT kr. 4.242.122

Prioritetsgæld 2.040.904

GÆLD kr. 2.040.904

EGENKAPITAL kr. 2.201.218

PASSIVER I ALT kr. 4.242.122

ARV - DØDSBO



BILAG 9

Salgspris 2.850.000
Kostpris (skattemæssig) 517.001

Avance 2.332.999

Beskatning:
de første kr. 96.600 beskattes med 28 % 27.048
fra kr. 96.600 til 212.200 beskattes med 43 % 49.708
udbytte over kr. 212.200 beskattes med 45 % 954.360

SKATTEBETALING I ALT 1.031.116

OVERSKUD VED SALG EFTER SKAT 1.818.884

AVANCE VED SALG AF ANPARTER



BILAG 10

Årlig udlodning 237.500
Udlodning over 12 år 2.850.000

Beskatning (ægtepar):
de første kr. 96.600 beskattes med 28 % 27.048
fra kr. 96.600 til 212.200 beskattes med 43 % 49.708
udbytte over kr. 212.200 beskattes med 45 % 11.385

SKATTEBETALING I ALT 88.141

SKATTEBETALING OVER 12 ÅR 1.057.692

NETTOUDBETALINGER OVER 12 ÅR 1.792.308

AVANCE VED SALG AF ANPARTER VIA HOLDINGSELSKAB



BILAG 11

Privatforbrug resten af livet:
antal leveår forbrug pr år Totalt

Helle 20 150.000 3.000.000
Bent 14 150.000 2.100.000

I ALT kr. 5.100.000

PRIVATFORBRUG



BILAG 12

Resterende anslåede indtægter i livet for Helle (58 år): 
antal år indtægt udbetalt, skat 40% Totalt

Folkepension (fra 67 år til 81 år) 14 63.048 37.829 529.603
ATP livsvarig pension (fra 67 år til 81 år) 14 15.000 9.000 126.000
Fri pensionsopsparing, ratepension (fra 61 år til 71 år) 10 80.000 48.000 480.000
Fri pensionsopsparing, livsrente (fra 61 år til 81 år) 20 30.000 18.000 360.000
Lønindkomst 3 350.000 210.000 630.000

I ALT kr. 2.125.603

Resterende anslåede indtægter i livet for Bent (59 år):
antal år udbetalt, skat 40% Totalt

Folkepension (fra 67 år til 76 år) 9 63.048 37.829 340.459
ATP livsvarig pension (fra 67 år til 76 år) 9 15.000 9.000 81.000
Fri pensionsopsparing, ratepension (fra 62 år til 72 år) 10 80.000 48.000 480.000
Fri pensionsopsparing, livsrente (fra 62 år til 76 år) 14 30.000 18.000 252.000
Virksomhedsindkomst 3 750.000 450.000 1.350.000

I ALT kr. 2.503.459

TOTALE INDTÆGTER EKSKLUSIV SALG AF FIRMA kr. 4.629.062

INDTÆGTER I REST-LEVETID



BILAG 13

Balance, virksomhed: Bogført værdi Værdi ved
likvidation

Goodwill 0 0
Lokaleindretning 5.222 0
Inventar m.v. 36.326 0
Deposita, husleje m.v. 16.500 0
Debitorer 265.689 265.689
Tilgodehavender 1.000.000 1.000.000
Periodeafgrænsningsposter 681.172 500.000
Likvide beholdninger 1.301.206 1.301.206

AKTIVER I ALT kr. 3.306.115 kr. 3.066.895

Egenkapital 517.001 277.781
Leverandører af varer og tjenesteydelser 807.535 807.535
Anden gæld 228.766 228.766
Periodeafgrænsningsposter 1.752.813 1.752.813

PASSIVER I ALT kr. 3.306.115 kr. 3.066.895

Balance, privat:

Ejendom/ejendomsvurdering 2.800.000
Værdi af Rejsebureauet (som minimum) 277.781
Skat, retur ved likvidation 151.187
Traktor 103.700
Bankindestående 202.221
Aktier 781.920

AKTIVER I ALT kr. 4.316.809

Prioritetsgæld 2.040.904

GÆLD kr. 2.040.904

EGENKAPITAL kr. 2.275.905

PASSIVER I ALT kr. 4.316.809

FORMUEOPGØRELSE VED LIKVIDATION
DVS. OGSÅ PERSONLIG FORMUE SOM MINIMUM



BILAG 14

Balance, virksomhed: Bogført værdi Værdi ved salg

Goodwill 0 1.183.604
Lokaleindretning 5.222 20.000
Inventar m.v. 36.326 40.000
Deposita, husleje m.v. 16.500 16.500
Debitorer 265.689 265.689
Mellemregning, Slagelsebussen I/S 1.000.000 1.000.000
Periodeafgrænsningsposter 681.172 681.172
Likvide beholdninger 1.301.206 1.301.206

AKTIVER I ALT kr. 3.306.115 kr. 4.508.171

Egenkapital 517.001 1.719.057
Leverandører af varer og tjenesteydelser 807.535 807.535
Anden gæld 228.766 228.766
Periodeafgrænsningsposter 1.752.813 1.752.813

PASSIVER I ALT kr. 3.306.115 kr. 4.508.171

Balance, privat:

Ejendom/ejendomsvurdering 2.800.000
Værdi af Rejsebureauet - fratrukket skat 959.358
Traktor 103.700
Bankindestående, Nordea 271.221
Depot, aktier 712.920

AKTIVER I ALT kr. 4.847.199

Prioritetskonto, Nordea 2.040.904

GÆLD kr. 2.040.904

EGENKAPITAL kr. 2.806.295

PASSIVER I ALT kr. 4.847.199

FORMUEOPGØRELSE VED SALG TIL KIM MED SUCCESSION



BILAG 15

Skat heraf Endelig 
Bogført værdi Værdiansættelse Avance ved topskat handelspris

Goodwill 0 2.614.548 2.614.548 1.652.394 962.154
Lokaleindretning 5.222 20.000 14.778 9.340 10.660
Inventar m.v. 36.326 40.000 3.674 2.322 37.678
Deposita, husleje m.v. 16.500 16.500 0 0 16.500
Debitorer 265.689 265.689 0 0 265.689
Mellemregning, Slagelsebussen I/S 1.000.000 1.000.000 0 0 1.000.000
Periodeafgrænsningsposter 681.172 681.172 0 0 681.172
Likvide beholdninger 1.301.206 1.301.206 0 0 1.301.206

AKTIVER I ALT kr. 3.306.115 kr. 5.939.115 t.kr. 2.633.000 kr. 1.664.056

Egenkapital 517.001 3.150.001 2.633.000
Leverandører af varer og tjenesteydelser 807.535 807.535 0 -807.535
Anden gæld 228.766 228.766 0 -228.766
Periodeafgrænsningsposter 1.752.813 1.752.813 0 -1.752.813

PASSIVER I ALT kr. 3.306.115 kr. 5.939.115 t.kr. 2.633.000 PROVENUE 1.485.945

SALG TIL TREDJEMAND
SÅFREMT PROVENUE EFTER SKAT VED SALG SKAL VÆRE DET SAMME SOM VED 

SALG TIL INTERESSEFORBUNDEN PART MED SUCCESSION



BILAG 16

Værdi som ikke Gaveafgifts- Gaveafgift, 15%
afregnes som gave grundlag efter bundfradrag

0 959.358 135.099
200.000 759.358 105.099
500.000 459.358 60.099
800.000 159.358 15.099

BEREGNING AF BOAFGIFT ALT EFTER HVOR MEGET AF VIRKSOMHEDS VÆRDI
DER GIVES SOM GAVE



BILAG 17

Beløbsgrænse for Afgift af beløb
Gaven gives til afgiftsfrihed pr år over afgiftsfrihed

Ægtefælle Ubegrænset 0%
Børn, forældre, stedbørn, børn og
stedbørns afkom, afdødt barns eller
stedbarns ægtefælle, plejebørn med 
fælles bopæl i 5 år, samlevende i 
min. 2 år 58.700 15%
Stedforældre og bedsteforældre 58.700 36,25%
Svigerbørn i øvrigt 20.500 15%
Andre skattepligt skattepligt

SKEMA OVER GAVEAFGIFT



BILAG 18

Bogført værdi

Goodwill 1.183.604
Lokaleindretning 5.222
Inventar m.v. 36.326
Deposita, husleje m.v. 16.500
Debitorer 265.689
Tilgodehavender 1.000.000
Periodeafgrænsningsposter 681.172
Likvide beholdninger 1.301.206

AKTIVER I ALT kr. 4.489.719

Egenkapital 1.404.704
Udskudt skat 295.901
Leverandører af varer og tjenesteydelser 807.535
Anden gæld 228.766
Periodeafgrænsningsposter 1.752.813

PASSIVER I ALT kr. 4.489.719

SALG AF SELSKAB TIL INTERESSEFORBUNDEN PART MED SUCCESSION



Bilag 19 
 

Definitioner 
Generationsskifte 

Generationsskifte er ikke noget entydigt begreb. I debatten om generationsskifteproblemer ses 

udtrykket ofte anvendt om enhver situation, hvor en virksomhed pga. ejerens død, alder eller ønske 

om at trække sig tilbage skal overdrages1.  

 

På skatteområdet har begrebet generationsskifte således traditionelt betegnet en virksomheds 

overførsel til yngre slægtninge, ligesom det har været anvendt i forbindelse med overvejelsen om, 

hvorvidt der kan fastsættes særlige regler for overdragelse af en virksomhed til dens medarbejdere. 

På denne måde er begrebet afgrænset overfor virksomhedsoverdragelse generelt2. Men begrebet 

generationsskifte omfatter også salg til andre end familie og medarbejdere. I vore dage dækker 

begrebet normalt over foryngelse af virksomhedens ledelse. 

 

I hovedopgaven er definitionen på et generationsskifte; en overdragelse til en yngre generation, 

herunder familie, medarbejder eller tredjemand.  

 

Succession 

Ved succession forstås, at ”erhververen ved overdragelse af skatterelevante aktiver indtræder i 

overdragerens skattemæssige stilling”. Succession indebærer dermed, at eventuelle avanceskatter 

ikke udløses i forbindelse med overdragelsen3, men overdrages som ”latent” forpligtelse til 

erhververen. 

 

Analyse 

Ved analyse forstås en nærmere gennemgang af en række områder, herunder opridsning af relevant 

lovgivning (typisk skematisk) med henblik på sammenligninger og overskuelighed, samt for at 

kunne påpege tendenser/konsekvenser som at eksemplificere særlige problemstillinger. Resultatet af 

                                                
1 Betænkning nr. 1374/August 1999, side 13 
2 IBID 
3 Betænkning nr. 1374/August 1999, side 212 



analysen skal danne baggrund for en eller flere konklusioner, gerne med baggrund i 

beregningseksempler. 

 

Hovedaktionær 

Aktieavancebeskatningslovens definition af en hovedaktionær er ”aktier eller anparter, der ejes af 

skattepligtige, der ejer eller på noget tidspunkt indenfor de seneste 5 år har ejet 25 % eller mere af 

aktiekapitalen, eller som råder eller i den ovennævnte periode har rådet over mere end 50 % af 

stemmeværdien”4.  

 

I opgaven er en hovedaktionær en person, som ejer 100 % af aktiekapitalen. Dette er på grundlag af, 

at der i familieejede selskaber ofte kun er én ejer. 

 

Dog skal der være opmærksomhed på, at definitionen jfr. Aktieavancebeskatningsloven er således: 

”hvis aktierne er erhvervet i forbindelse med omdannelsen af en personligt ejet virksomhed efter lov 

om skattefri virksomhedsomdannelse, anses aktierne for hovedaktionæraktier, såfremt den 

skattepligtige på noget tidspunkt inden for de seneste 10 år har ejet aktier svarende til 25 % eller 

mere af aktiekapitalen ved omdannelsen, eller råder over mere end 50 % af stemmeværdien”5. 

 

Nærtstående part  

Ligningslovens definition på nærtstående part er ”den skattepligtiges ægtefælle, forældre, 

bedsteforældre samt børn og børnebørn og disses ægtefæller eller dødsboer efter de nævnte 

personer. Stedbørns- og adoptivforhold sidestilles med ægte slægtskabsforhold”6. 

 

Nærmeste familie 

Ved nærmeste familie forstås generationsskifte til overdragers børn, børnebørn, søskende, 

søskendes børn eller søskendes børnebørn. Adoptivforhold eller stedbørnsforhold sidestilles med 

naturligt slægtskabsforhold, jf. ABL § 11 stk. 1 nr. 17. 

 

Tredjemand 

                                                
4 ABL §11, stk. 2 
5 IBID 
6 LL §16 H, stk. 2 
7 Generationsskifte – omstrukturering, Michael Serup, side 260 



Er der tale om overdragelse til en fremmed, det der i fagsprog kaldes en uafhængig tredjemand, 

reguleres værdiansættelsen ved en aftale mellem erhverver og overdrager. Som følge af den 

naturlige modstående interesse mellem erhverver og overdrager, må man antage, at den pris de to 

parter aftaler, er markedsprisen. Dette synspunkt godkendes normalt af Skattemyndighederne.    

 

 

Skattesatser 

Marginalskatten for personer fremkommer ved det strå skatteloft, som maksimalt kan udgøre 59 %. 

 

Den effektive skatteprocent tager højde for AM-bidrag (8 %) og en gennemsnitlig kirkeskat (1 %). 

Skatteprocenten udgør 63,2 % (100 – ((100 * 0,92) * (100% - ( 59% + 1%)))). I hovedopgaven har 

dette betydning hver gang begrebet fuld beskatning nævnes. 

 

Ved den fremtidige skattereform bliver marginalskatten ændret, idet det skrå skatteloft fra år 2010 

ændres til 51,5 %. Men beregningerne i opgaven tager udgangspunkt i tallene, som de vil være ved 

en beskatning i år 2009. Ud over den ændrede marginalskat er der også andre mindre områder, som 

kan få begrænset påvirkning på den fremtidige skattebetaling. 


