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1 Executive summary 

This thesis has been written as a part of the MSc (Business Administration and Auditing) pro-

gramme at the Copenhagen Business School. 

Our objective of this thesis is to create clarity as to the problems arising in relation to succession 

processes within families.  

In order to solve this problem, we use as basis a family-owned enterprise which the father wishes to 

pass on by succession to one of his sons in the best possible manner. The other son of the father has 

no interest in making a career within the family enterprise.   

On this basis, we outline our problem, i.e., how a transferor transfers a personal enterprise to an 

acquirer in the most appropriate manner.  

The most appropriate succession process accordingly takes into account the transferor’s requests for 

ensuring his future pension and the acquirer’s limited financial affairs. 

In order to answer this primary problem, we apply as basis the following sub-questions: 

• Which considerations are to be made before an actual succession process? 

• Which models are applicable to the succession process, and which advantages and disadvan-

tages are connected to the individual models? 

• How is the unlisted private limited company valuated? 

• Which consequences does each model have to the parties involved? 

• Which of the models are most appropriate for the succession process? 

By our analyses within the individual sub-questions we conclude that the introductory considera-

tions are to involve the whole family for the purpose of carrying through the succession process in 

the most appropriate manner to all parties involved. Openness and interaction are important factors 

in the introductory considerations. 
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After the analysis of the introductory considerations, we analyse the advantages and disadvantages 

of each succession process model for the purpose of finding the models which are most appropriate 

to our case family.  

In order to give more depth and clarity to the analysis, we incorporate a number of calculation ex-

amples where, among other things, we valuate the unlisted shares. 

The introductory considerations, the valuation and the analysis of the succession process models 

end up in a plan for the actual succession process. 

We recommend that a tax-exempt company conversion be the first step. The purpose thereof is to 

convert the personal enterprise into a company as we concluded that the company structure by 

which the father could gradually transfer the ownership of his enterprise to his son was the most 

appropriate method. 

After this, a tax-exempt exchange of shares is performed so that the father establishes a holding 

company which is to be used as cash pile and thereby mature the operating company in terms of 

sale for the succession process.  

After the holding structure has been set, a tax-exempt demerger is performed for the purpose of 

having the property and the operating company placed in each its own company. 

The final part of the plan is for the son to establish a holding company which will gradually pur-

chase the shares of the operating company by use of the A/B model. 

We will end up with a company structure by which the father, through his holding company, owns 

the property and a percentage of the operating company which is slowly transferred to the son’s 

holding company.  
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2 Indledning og problemformulering 

2.1 Indledning 

Alle virksomhedsejere vil på et eller andet tidspunkt blive stillet overfor at skulle gennemføre et 

generationsskifte. I de kommende 10 år vil mindst 21.000 familieejede virksomheder blive mødt 

med udfordringerne herom1 .    

For mange virksomhedsejere er det en meget svær beslutning at træffe, idet der ofte er mange følel-

ser knyttet til den virksomhed, som har dannet rammen om ens hverdag de sidste mange år. Samti-

dig har mange en følelse af at, den virksomhed man nu står overfor at skulle afhænde, er ens livs-

værk og en bekræftelse på, at man har udrettet noget i livet.   

I den danske lovgivning findes der i dag flere forskellige måder, hvorpå en virksomhed kan gen-

nemløbe et generationsskifte. Disse regler er dog af omfattende karakter og har gennem tiderne væ-

ret påvirket af forskellige love, der har dannet grundlag for generationsskiftereglerne. Senest har 

Danmark fået en skattereform den 28. maj 2009 som igen har betydning for reglerne omkring gene-

rationsskifte. 

Det er en uvant situation for de fleste virksomhedsejere at skulle stå overfor problemstillingerne 

omkring et generationsskifte. ”Alt for mange virksomheder kommer for sent i gang med ejerskiftet, 

og det skyldes ofte, at man ikke ved, hvordan man skal gribe opgaven an. Derfor risikerer ejerskiftet 

at ende med den næstbedste løsning2. 

Vores mål med afhandlingen er at skabe klarhed over de problemstillinger, der er i forbindelse med 

en gennemførelse af et generationsskifte indenfor familien. 

 

 

 

                                                
1 Håndværksrådets ejerskiftehæfte september 2009  
2 Pressemeddelelse af 1. oktober 2009 af Dorte Kulle, Håndværksrådet 
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2.2 Problemformulering 

Indledningen leder frem til følgende problemformulering. 

Hovedspørgsmål: 

Hvorledes kan overdrageren generationsskifte sin personlige virksomhed mest hensigtsmæssigt til 

erhververen? 

Det mest hensigtsmæssige generationsskifte tager højde for overdragerens ønsker omkring sikring 

af sin fremtidige pension og erhververens begrænsede økonomiske forhold. 

Hovedspørgsmålet vil blive belyst ud fra følgende delspørgsmål: 

• Hvilke overvejelser skal der foretages inden et egentligt generationsskifte? 

• Hvilke modeller kan anvendes ved generationsskiftet, og hvilke fordele og ulemper har de 

enkelte modeller? 

• Hvordan værdiansættes et unoteret anpartsselskab? 

• Hvilke konsekvenser har de enkelte modeller for de involverede parter? 

• Hvilken af modellerne viste sig mest hensigtsmæssig for generationsskiftet? 
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2.3 Afgrænsning 

Denne afhandling tager udgangspunkt i en mindre familieejet virksomhed, og dette medfører, at der 

foretages afgrænsning fra drift i form af kommanditselskaber og interessentskaber. Afhandlingen vil 

udelukkende beskæftige sig med generationsskifte indenfor familien. Der bliver derfor ikke taget 

stilling til, hvorvidt der kan generationsskiftes til 3. part, herunder nære medarbejdere.  

Endvidere vil afhandlingen udelukkende tage udgangspunkt i de gældende regler efter dansk lov-

givning samt inddrage den nyligt vedtagne skattereform af den 28. maj 2009.  

Vi inddrager kun værdiansættelse i det omfang, det har betydning for generationsskiftet, idet dette 

ligger udenfor afhandlingens fokusområde.  

Med afhandlingen lægges der vægt på, at generationsskiftet ikke bør udskydes til en dødsfaldssitua-

tion. Derfor vil afhandlingen udelukkende behandle regler for generationsskifter i levende live, og 

dermed ikke generationsskifte for dødsboer. Afhandlingen vil heller ikke beskæftige sig med arve-

lovens regler. Dette skyldes, at der i højere grad er mulighed for at planlægge og påvirke processer-

ne ved et generationsskifte i levende live frem for at afvente en dødsfaldssituation.  

I og med generationsskiftet sker i levende live, vil erhververen have mulighed for at trække på 

overdragerens viden og erfaringer. Der er med andre ord en række fordele ved at planlægge genera-

tionsskiftet i levende live, og derfor har vi valgt at give afhandlingen den indgangsvinkel. 

Afhandlingen afgrænses desuden fra at omhandle generationsskifte udenfor landets grænser og her-

til hørende skattemæssige konsekvenser.   
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2.4 Model og metodevalg 

Afhandlingens problemstilling vil blive besvaret ud fra retskildelæren samt teori og praksis. 

I afhandlingen er der anvendt data, der er indhentet fra relevante publikationer, lærebøger samt søg-

ning på internettet. Endvidere er der anvendt artikler, der er udarbejdet af fagfolk, og diverse gæl-

dende love, som er anvendt til at belyse emnet.  

Der er valgt følgende modeller: 

● Overdragelse af personlig ejet virksomhed.  

● Virksomhedsomdannelse 

● Aktieombytning 

● Spaltning  

● Tilførsel af aktiver 

● A/B modellen, (forlods udbytteret) 

Ovenstående modeller vil blive behandlet med henblik på, om de skal gennemføres skatteplig-

tigt/skattefrit, og om der skal indhentes tilladelse eller ej.  

Fusion er en omstruktureringsmodel, men bruges sjældent i forbindelse med generationsskifte, 

hvorfor modellen ikke er inddraget i afhandlingen.  

Afhandlingen er opbygget ud fra problemformuleringen, det vil sige besvarelse af hovedspørgsmå-

let ”Hvorledes kan overdrageren generationsskifte sin personlige virksomhed mest hensigtsmæssigt, 

til erhververen”.  

Opgaven er inddelt i kapitler svarende til delspørgsmål, og disse delspørgsmål vil blive afsluttet 

med en delkonklusion. Til slut vil den samlede konklusion besvare vores hovedspørgsmål. 
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2.5 Målgruppe 

Målgruppen for denne afhandling er revisorer, der skal rådgive omkring generationsskifte. Med 

udgangspunkt i afhandlingen, vil de få et overblik over metoderne, som eksisterer indenfor genera-

tionsskifte og derved mulighed for at videregive denne viden med henblik på optimal rådgivning. 

2.6 Opgavens struktur 

Ud fra vores problemformulering viser nedenstående figur sammenhængen og opbygningen i vores 

opgave:    

 

Figur 1 - Opgavens opbygning 
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Kapitel 1 

I kapitel 1 vil afhandlingens executive summary blive præsenteret. 

Kapitel 2 

I kapitel 2 vil afhandlingens problemformulering, afgrænsning, model og metodevalg samt mål-

gruppe blive belyst.  

Kapitel 3 

I kapitel 3 beskrives konsekvenserne af skattereformen af 28. maj 2009, herunder betingelserne for 

omstrukturering før og efter L2009.525.   

Kapitel 4 

I kapitel 4 belyses de familie- og forretningsmæssige overvejelser, der skal gøres, inden et egentligt 

generationsskifte sættes i gang. Disse overvejelser vil have stor betydning for valget af den rette 

model for generationsskiftet.   

Kapitel 5 

I kapitel 5 beskrives hvilke modeller, der kan anvendes til at gennemføre et generationsskifte, og 

der analyseres på de enkelte modellers fordele og ulemper. 

De forskellige former for omstrukturering kan kombineres på et utal af måder. Det betyder at et 

nøje kendskab til de enkelte modeller er nødvendigt for at opnå det bedste beslutningsgrundlag.  

Kapitel 6 

I kapitel 6 ses nærmere på problemstillingerne omkring værdiansættelse af et unoteret anpartssel-

skab, herunder problemstillingerne omkring interesseforbundne parter. Kapitlet afsluttes med et 

eksempel på en konkret værdiansættelse ved brug af værdiansættelsescirkulære 1982.  

Kapitel 7 

I kapitel 7 gennemgås de enkelte modellers betydning for de involverede parter, og der analyseres 

hvilke konsekvenser, de måtte have for generationsskiftet.     
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Kapitel 8 

I kapitel 7 sammenfattes de tidligere kapitler som resulterer i en analyse af hvilke modeller, det vil 

være mest hensigtsmæssigt at benytte i forbindelse med generationsskiftet. 

I forlængelse af konklusionen vil der blive udarbejdet en perspektivering, hvor fremtiden diskuteres 

set ud fra revisors arbejde i forbindelse med rådgivning indenfor generationsskifte af virksomheder 

og selskaber til tredje part.  
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3 Skattereformen af 28. maj 2009’s betydning for generationsskiftereglerne 

Dette kapitel vil fokusere på skattereformen af 28. maj 2009’s betydning for generationsskiftereg-

lerne, herunder en beskrivelse af nye regler på området. Særligt vil holdingreglen og udbyttebe-

grænsningen blive belyst. 

Den 12. juni 2009 blev L 2009.252 vedtaget og er dermed gældende for omstrukturering som et led 

i forårspakken 2.0. I dette afsnit vil der blive redegjort for betydningen af den vedtagne skattere-

form. 

Ved forårspakken er reglerne om beskatning af aktieavance blevet ændret. Den tidligere gældende 3 

års regel for selskaber, til at kunne afstå aktier skattefrit, er blandt andet blevet ophævet. Denne 

omlægning har medført en række justeringer på omstruktureringsområdet.  

Skattereformen ændrer ikke på, at aktieombytning, spaltning og tilførsel af aktiver forsat kan gen-

nemføres skattefrit med og uden tilladelse fra SKAT. 

3.1. Omstrukturering uden tilladelse 

For at gennemføre en omstrukturering uden tilladelse beror mængden af betingelser på, om der er 

tale om en aktieombytning, spaltning eller tilførsel af aktiver.  

For en aktieombytning efter den gældende ABL §36 A skal følgende betingelser være opfyldt: 

1. Det skal være den selskabstype, der er nævnt i ABL §36. 

2. De øvrige objektive regler i ABL §36 skal være opfyldt, herunder at man erhverver flertallet 

af stemmerne. 

3. Bytteforholdet skal være opfyldt, idet vederlagsaktierne med tilhørende evt. kontant udlod-

ningssum skal svare til handelsværdien af de ombyttede aktier. 

4. Der er begrænsninger på, hvor meget udbytte, der må udloddes de første 3 år efter aktieom-

bytningen. 

5. Der skal gives meddelelses til SKAT om transaktionen. 
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6. Der er en særregel, hvor man har flertallet af stemmerne, har ejet aktierne i mindre end 3 år 

og ombytter aktierne med aktier i et selskab, der er hjemmehørende i udlandet. I den situati-

on kan reglerne ikke anvendes. 

Retsvirkningerne ved en skattefri aktieombytning efter gældende ABL §36 A er følgende: 

1. Der sker succession, således at de ombyttede aktiers anskaffelsessum og –tid flyttes til 

vederlagsaktierne. 

2. Det erhvervende selskabs købesum for aktierne i det erhvervede selskab er ombytters 

oprindelige anskaffelsessum. 

3. Det erhvervende selskab mister adgangen til at modregne en fremtidig gevinst på aktier i 

det erhvervede selskab i et fremførselsberettiget tab. 

Ved L 2009.525 justeres betingelserne og retsvirkningerne. ABL §36 A ophæves, og ABL §36 ud-

bygges med stk. 6 og 7. Betingelse nr. 4 om udbytte ophæves og erstattes af en holdingregel, der 

behandles nærmere nedenfor i afsnit 3.4. Betingelse nr. 6 vedrørende selskaber i udlandet, jf. ABL 

§36 A, stk. 10, erstattes af en ny bestemmelse i ABL §36, stk. 6, 6 pkt. Denne bestemmelse om-

handler aktionærer, der har bestemmende indflydelse i det erhvervede selskab, jf. LL §2, som om-

bytter aktier i dette selskab med aktier i et selskab, der er hjemmehørende på Færøerne eller i Grøn-

land, en stat, der er medlem af EU, EØS eller en stat, som har indgået en dobbeltbeskatningsover-

enskomst med Danmark. I denne situation kræves der altid tilladelse fra SKAT. 

Som en ny betingelse indføres der i ABL §36, stk. 7, 2. pkt., et krav om, at afstår selskabet aktier 

inden for holdingreglens løbetid, skal SKAT have oplysninger herom senest 1 måned efter afståel-

sen. Aktieombytningen bliver hermed skattepligtig.  

Vedrørende retsvirkningerne fjernes retsvirkning nr. 2. Anskaffelsessummen for det erhvervende 

selskab vil fremadrettet være handelsværdien. Selskabet kan imidlertid ikke sælge datterselskabsak-

tierne straks efter, da det vil blive pålagt en 3 års holdingregel.  

 

Vedrørende spaltning kan betingelserne før L2009.525 sammenfattes i følgende punkter: 
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1. De objektive betingelser ved spaltningen skal opfyldes, dvs. grenkrav (ved grenspaltning) og 

selskabstype. 

2. Er der flere aktionærer, og har en minoritetsaktionær en ejertid på mindre end 3 år, og kom-

mer vedkommende til at råde over flertallet af stemmerne i det modtagende selskab, kan 

reglerne ikke anvendes. 

3. Reglerne kan ikke anvendes, hvis en selskabsdeltager, der kan modtage skattefrit udbytte af 

aktierne i det indskydende selskab, og som helt eller delvist ville være skattepligtig efter 

ABL, ved salg af disse aktier vederlægges med andet end aktier i det eller de modtagende 

selskaber. 

4. Reglerne kan ikke anvendes, hvis en selskabsdeltager, der er hjemmehørende i udlandet, har 

bestemmende indflydelse i det indskydende selskab. 

5. Bytteforholdet skal være opfyldt, idet værdien af de tildelte aktier eller anparter samt kon-

tanter skal svare til værdien af de overførte aktiver og passiver. 

6. Forholdet mellem aktiver og forpligtelser i det indskydende selskab er styrende for forholdet 

mellem aktiver og forpligtelser i det eller de modtagende selskaber. 

7. SKAT skal have oplyst, at der er gennemført en transaktion uden tilladelse. 

8. Muligheden for udbytteudlodning de første 3 år er undergivet nærmere begrænsninger. 

Gennemføres en spaltning uden tilladelse, er de gældende retsvirkninger på selskabsniveau de 

samme, som hvis man havde ansøgt om tilladelse. Disse berøres derfor ikke yderligere. Retsvirk-

ningerne på aktionærniveau er derimod forskellige. 

1. Er aktionærerne fysiske personer, sker der succession i tid og sum. Dette gælder, uanset om 

det sker med eller uden tilladelse. 

2. Er aktionæren et selskab, sker der ikke succession i ejertiden vedrørende de modtagende ak-

tier. Har man aktier i det modtagende selskab i forvejen, mister man den optjente ejertid. 

Beholder man en andel af det indskydende selskab, f.eks. en grenspaltning, mister man den 

ejertid, man har på disse aktier. 
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Ved L 2009.525 er betingelse 3, 4 og 8 ophævet og erstattet af nye betingelser, der er som følger: 

Betingelse nr. 3 erstattes af en ny betingelse i FUL §15a, stk. 1, 9. pkt. Reglerne om spaltning uden 

tilladelse finder ikke anvendelse, hvis en aktionær, der beskattes af aktierne i det indskydende sel-

skab efter ABL §17 (dvs. næringsaktier), og som samtidig kan modtage skattefrit udbytte af disse 

aktier, vederlægges med andet end aktier i det eller de modtagende selskaber. Baggrunden for at 

indskrænke bestemmelsen til kun at gælde næringsaktier er den harmonisering, der er sket af be-

skatning af udbytte og avancer. Bestemmelsen er derfor omformuleret.  

Betingelse nr. 4 er også ændret, jf. FUL §15 a stk. 1, 10. pkt. Reglerne om spaltning uden tilladelse 

finder heller ikke anvendes, hvis en selskabsdeltager, der har bestemmende indflydelse i det ind-

skydende selskab, jf. LL §2, er hjemmehørende i en stat, der ikke er medlem af EU/EØS, eller en 

stat, som ikke har en dobbeltbeskatningsoverenskomst. 

Den oprindelige bestemmelse skulle hindre, at en afståelse af aktiver, der skulle beskattes i Dan-

mark, hos det indskydende selskab ved en spaltning hurtigt efterfulgt af et salg af aktier i det ind-

skydende eller modtagende selskab konverteres til en aktieavance, der beskattes i udlandet. Med 

ændringen af aktieavancebeskatningsreglerne, hvor aktieavance i Danmark også er skattefri, kan 

sondringen mellem Danmark og udlandet ikke længere opretholdes. Det er dog SKAT’s opfattelse, 

at der i den skitserede situation fortsat skal kræves tilladelse. Opretholdelsen af reglen er ellers ikke 

nærmere specificeret i forarbejderne.  

Endelig er betingelse nr. 8 vedrørende udbyttebegrænsning blevet ophævet. Betingelsen er erstattet 

af en nyindført holdingregel, som vil blive behandlet under afsnit 3.4. om holdingkravet.  

For så vidt angår retsvirkningerne, sker der også justeringer. 

De særlige regler omkring succession for selskabsaktionærer, herunder fjernelse af en optjent ejertid 

i FUL §15 b, stk. 7-9, ophæves. Der gælder derfor ikke særlige retsvirkninger ved en spaltning uden 

tilladelse – udover holdingreglen. 

Vedrørende de generelle retsvirkninger sker der også en justering. I FUL §15B, stk. 4,5. pkt., er det 

fastsat, at vederlag ved grenspaltning, som er andet end aktier i det eller de modtagende selskaber, 

beskattes som udbytte. Hvis en aktionær er et selskab, der kan modtage skattefrit udbytte fra det 
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indskydende selskab, og hvis selskabsaktionæren nedbringer sin ejerandel i det indskydende sel-

skab, vil vederlaget dog blive beskattet efter reglerne i aktieavancebeskatningsloven. Da der nu sker 

en harmonisering mellem udbytte og avance, vil bestemmelsen fremadrettet kun have betydning for 

næringsaktier, hvorfor henvisningen i FUL §15b, stk. 4, 5. pkt., ændres til LL §16A, stk. 3, nr. 3. 

Skattefri tilførsel af aktiver kan også gennemføres uden tilladelse. Betingelserne har tidligere været 

følgende: 

1. De objektive krav til tilførsel af aktiver skal være opfyldt, herunder grenkrav.  

2. Reglen finder ikke anvendelse, hvis det indskydende selskab er hjemmehørende i udlandet 

og har fast driftssted i Danmark og samtidig har bestemmende indflydelse i det modtagende 

selskab. 

3. Værdien af de tildelte aktier skal svare til handelsværdien af de tilførte aktiver og passiver. 

4. Der skal gives oplysninger til SKAT om, at transaktionen er gennemført uden tilladelse. 

5. Der er begrænsninger på udbytteudlodning i de første 3 år. 

Betingelse nr. 2 og 5 ophæves og erstattes af nye formuleringer. Betingelse nr. 5 om udbytteudlod-

ninger erstattes af holdingreglen, der behandles i afsnit 3.4.  

Betingelse nr. 2 er fremadrettet indsat i FUL §15 c, stk. 1, 8. pkt. Reglerne kan kun anvendes, hvis 

det indskydende selskab er hjemmehørende på Færøerne, i Grønland, en stat, der er medlem af 

EU/EØS eller en stat, som har indgået en dobbeltbeskatningsoverenskomst med Danmark. Ændrin-

gen af bestemmelsen er ikke nærmere begrundet i forarbejderne. 

På retsvirkningssiden har retsvirkningerne ved en skattefri tilførsel af aktiver uden tilladelse tidlige-

re været følgende, idet der ses bort fra successionen på selskabsniveau. 

1. Vederlagsaktierne opgøres til den skattemæssige værdi. 

2.  Det indskydende selskab kan ikke modregne en gevinst på de erhvervede aktier i et frem-

førselsberettiget tab på aktier. 
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Begge betingelser ophæves. FUL §15 b, stk. 4-8, ophæves generelt, også for tilførsel af aktiver uden 

tilladelse. Dette betyder, at aktierne, det modtagende selskab samt det indskydende selskab modta-

ger som vederlag, anses for erhvervet for et beløb svarende til handelsværdien af de tilførte aktiver 

og passiver. Da der for tilførsel af aktiver uden ansøgning opstilles en holdingregel, kan aktierne 

ikke straks efter sælges til en avance på kr. 0. Ophævelsen af retsvirkning nr. 2 er ikke begrundet 

nærmere. Den tidligere FUL §15 d, stk. 7, er blot ophævet.  

3.2. Omstrukturering med tilladelse 

Omstrukturering med tilladelse er i det hele baseret på fusionsskattedirektivets rammer. Skattere-

formen 2.0 fra foråret 2009 synes alene at berøre den pågældende praksis på et enkelt punkt. 

Som konsekvens af den nye formulering af FUL § 15 d, stk. 4, om at vederlagsaktierne ved skattefri 

tilførsel af aktiver svarer til handelsværdien af de tilførte aktiver og passiver, har SKAT fundet det 

nødvendigt, at der opstilles vilkår for fremtidige tilførsler af aktiver ved tilladelse. 

Skattefri tilførsel af aktiver har hidtil ikke været undergivet nogen som helst vilkår, hvis man har 

fået tilladelse hertil. Principielt kunne aktierne afstås dagen efter. Da der ifølge FUL § 15 d, stk. 4, 

skulle laves en opgørelse af anskaffelsessummen til den skattemæssige værdi efter VOL § 4, stk. 2, 

ville anskaffelsessummen typisk være lav, hvorved en hurtig afståelse efter tilførsel af aktiver typisk 

ville udløse en aktieavance. Med den nye formulering af FUL § 15 d, stk. 4, ville der være mulighed 

for at sælge aktierne skattefrit, idet avancen bliver nul straks efter tilførslen, hvis der ikke bliver 

opstillet vilkår. 

I L 202, bemærkningerne til § 8, nr. 14, er der derfor anført følgende: 

”I de tilfælde, hvor tilførslen gennemføres efter tilladelse fra SKAT, forudsættes det, at SKAT i 

fremtiden vil stille anmeldelsesvilkår, der svarer til den gældende praksis i forbindelse med aktie-

ombytning.”  

I forbindelse med lovforslagets vedtagelse er der i forskellige høringssvar rejst spørgsmål om, hvor-

vidt en sådan udtalelse er i overensstemmelse med den forvaltningsretlige grundsætning om forbud 

mod skøn under regel samt fusionsskattedirektivet. Skatteministerens holdning til dette har generelt 
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været, at fusionsskattedirektivet, herunder artikel 11, godt kan rumme en sådan begrænsning. Frem-

adrettet vil der derfor blive opstillet vilkår om efteranmeldelse, givetvis i en treårsperiode. 

3.3. Udbyttebegrænsningen 

Siden vedtagelsen af mulighederne for omstrukturering uden tilladelse ved L 2007.343 har der ved 

både aktieombytning, spaltning og tilførsel af aktiver været en begrænsning på, hvor meget udbytte, 

der kunne udloddes skattefrit. Ved L 2009.98 er denne begrænsning justeret og opstrammet yderli-

gere.  

De pågældende begrænsninger er, set fra en praktisk synsvinkel, til gene. Begrænsninger på udlod-

ning af skattefrit udbytte medfører, at en række transaktioner, der i øvrigt ikke har karakter af hver-

ken skatteudskydelse eller skatteunddragelse, kan være vanskelige at håndtere. Det er derfor særde-

les positivt, at udbyttebegrænsningsreglen i ABL § 36 A ophæves.  

Ophævelse af udbyttebegrænsningsreglen har imidlertid først virkning fra indkomståret 2010, og er 

principielt derfor fortsat eksisterende for de omstruktureringer, der gennemføres inden indkomståret 

2010 eller allerede gennemførte omstruktureringer. Udbyttebegrænsningsreglen giver derfor anled-

ning til nogle enkelte bemærkninger, selv om bestemmelsen inden længe vil have retshistorisk ka-

rakter. 

SKAT har i SKM 2009.363 udstedt et styresignal med henblik på at præcisere fortolkningen af ud-

byttebegrænsningsreglerne i relation til begrænsningsperioden. 

I styremeddelelsen anføres bl.a. følgende: 

”Udbyttebegrænsningen opgøres over en periode på 3 år, og der er i princippet ikke nogen udbytte-

begrænsning for de enkelte år. Omstruktureringen bliver derfor ikke skattepligtig, hvis der i et en-

kelt år udloddes udbytte, der overstiger selskabets ordinære resultat efter skat, hvis de samlede ud-

lodninger ikke overstiger de ordinære resultater set over hele perioden. Det betyder, at hvis der i et 

år er negative resultater, modregnes dette ved opgørelsen af det beløb, der kan udloddes i de efter-

følgende år. Dette gælder dog ikke, såfremt der er udloddet udbytte i overensstemmelse med det 

ordinære resultat, og der er konstateret underskud i efterfølgende år.” 
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Den pågældende formulering er overraskende. I de sidste to punktummer i formuleringen refererer 

man til den situation, at der først er negativ resultat og derefter et positivt resultat. Som formulerin-

gens styresignal nu engang er, synes følgende situation ej heller at give problemer: 

I år 1 udloddes der for meget i udbytte. I år 2 henter man det for meget udloddede hjem igen. I ek-

sempel 3 i styresignalet er forholdene følgende: 

 

Figur 2 - Styresignalet 

Der udloddes udbytte for regnskabsåret 2009, der overstiger det ordinære resultat med 50. Der kan 

for regnskabsåret 2011 ikke ske udlodning, idet de samlede udlodninger ikke må overstige de ordi-

nære resultater set over hele perioden, for at omstruktureringen forbliver skattefri. Ved at udlodde 

mere end det ordinære resultat i 2009 løber man en risiko for, at omstruktureringen bliver skatte-

pligtig, såfremt der ikke i senere indkomstår indtjenes så meget, at der samlet udloddes mere end 

periodens resultat. 

I det pågældende eksempel har man netop i 2010 på baggrund af 2009 udloddet for meget, men 

beløbet hentes igen i 2011. 

De pågældende eksempler synes ikke at harmonere med lovbestemmelsernes ordlyd, men styresig-

nalet må på dette punkt betragtes som begunstigende forvaltningsakt, som skatteyderne kan støtte 

ret på. Den pågældende fortolkning kan i hvert fald anvendes fremadrettet.  

 

 

Indkomstår

2008

2009

2010

2011

Resultat efter skat

0

100

-50

100

Udloddet udbytte

0

150

0

0
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3.4. Holdingkravet 

Som konsekvens af ophævelse af udbyttebegrænsningerne fra indkomståret 2010 indføres der sam-

tidig en ny holdingregel ved skattefri aktieombytning, skattefri spaltning og skattefri tilførsel af 

aktiver uden tilladelse. 

Holdingkravets hovedregel: 

Udgangspunktet for holdingkravet er næsten enslydende med aktieombytning og tilførsel af aktiver. 

I ABL § 36, stk. 6, 3. pkt., er det anført, at det er en betingelse, at det erhvervende selskab ikke af-

står aktier i det erhvervede selskab i en periode på 3 år efter ombytningstidspunktet. Ombytnings-

tidspunktet er det tidspunkt, hvor aktieombytningen gennemføres, dvs. kapitalforhøjelse eller stif-

telse af selskabet gennemføres. På linje hermed foreskrives i FUL § 15 c, stk. 1, 5. pkt., at en skatte-

fri tilførsel af aktiver uden tilladelse er betinget af, at det indskydende selskab ikke afstår aktier i det 

modtagende selskab i en periode på 3 år efter vedtagelsen af tilførslen. Tilførselstidspunktet er det 

tidspunkt, hvor transaktionen gennemføres, dvs. stiftelsestidspunktet eller kapitaludvidelsestids-

punktet. Dette gælder også, selv om transaktionen principielt kan tillægges tilbagevirkende kraft. 

Udgangspunktet ved skattefri spaltning er lidt anderledes. Holdingkravet på de 3 år følger af FUL § 

15 a, stk. 1, 5. pkt. Reglerne er betinget af, at selskaber, der efter spaltningen ejer mindst 10% af 

kapitalen i et af de deltagende selskaber, ikke afstår aktier i det eller de pågældende selskaber i en 

periode på 3 år efter vedtagelsen af spaltningen. De 3 år regnes her fra vedtagelsestidspunktet, dvs. 

typisk generalforsamlingstidspunktet for spaltningens vedtagelse. Rammen er her begrænset til ak-

tionærer, der er selskaber, som ejer mindst 10% af kapitalen i et af de deltagende selskaber, hvilket 

kan være det indskydende eller det modtagende selskab. Er man personaktionær, eller ejer man 

mindre end 10% af kapitalen, gælder holdingreglen ikke. 

Holdingreglen er på 3 år. I forskellige høringssvar er der spurgt til, hvorfor man netop vælger 3 år, 

da man nu ved L 2009.525 ophæver 3 års reglen i øvrigt. Begrundelsen fra SKAT er, at 3 års reglen 

var kendt på forhånd. Umiddelbart må det derfor betragtes som værende tilfældigt, at det blev 3 år 

og ikke 4,5 år eller et andet åremål. 

Ved aktieombytning og tilførsel af aktiver vil der alene være selskaber involveret i transaktionen. 

En fysisk person kan således ikke direkte eller indirekte blive berørt af holdingreglen. Er der der-
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imod tale om en spaltning, kan man forestille sig følgende situation, hvor en fysisk person kan blive 

omfattet af bestemmelsen. 

 

Figur 3 - Illustration af spaltning (fysisk person omfattet)3 

Det pågældende selskab A udspaltes i 3 selskaber, som følger: 

 

Figur 4 - Illustration af spaltning (fysisk person omfattet)4 

Holdingkravet vil her bestå for selskab B’s ejerskab af selskab E. Afstår selskab B aktierne i selskab 

E inden for den pågældende 3 års periode, svigter betingelsen. Betingelsen for at gennemføre trans-

aktionen skattefrit er derfor ikke længere opfyldt. Den manglende opfyldelse af betingelsen vil få 

konsekvenser for alle aktionærer, også de fysiske personer. Dette er bekræftet i adskillige hørings-

svar i forbindelse med lovforslagets vedtagelse. Skatteministeren har ikke fundet det relevant eller 

nødvendigt at indsætte særlige regler for at værne imod denne situation. Er der derfor tale om en 

blandet aktionærkreds, må man være agtpågivende. 

 

                                                
3 Kursusmateriale om Forårspakken – Skattereformen 2.0 og Den nye selskabslov af advokat Bent Ramskov 
4 Kursusmateriale om Forårspakken – Skattereformen 2.0 og Den nye selskabslov af advokat Bent Ramskov 
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Værn mod afståelse: 

Som holdingreglen er formuleret, er der et krav om, at man ikke må afstå aktierne i en periode på 3 

år. En afståelse kan ske bevidst ved et salg, men kan også ske via udefrakommende omstændighe-

der, f.eks. på grund af konkurs eller lignende. I disse situationer vil betingelsen efterfølgende svigte, 

og den pågældende skatteyder må være henvist til at lave en efterfølgende ansøgning om tilladelse 

til den pågældende skattefrie omstrukturering for at undgå beskatning i omstruktureringsåret. Hvor-

vidt en sådan efterfølgende tilladelse kan imødekommes, beror naturligvis på, hvorvidt rammerne 

herfor er opfyldt, herunder navnlig fusionsskattedirektivets artikel 11, stk. 1, litra a. 

I ABL § 33 A er der indsat en ny bestemmelse omkring såkaldt teknisk ejerskifte. Såfremt aktier 

skifter karakter fra at være datterselskabsaktier eller koncernselskabsaktier til at blive porteføljeak-

tier eller omvendt, betragtes aktierne som afstået og anskaffet igen til handelsværdien på tidspunktet 

for statusskiftet. 

I ABL § 33 A stk. 3, fastslås det, at reglerne om beskatning ved statusskifte finder tilsvarende an-

vendelse, hvor aktier som led i en skattefri transaktion ombyttes med aktier i samme eller et andet 

selskab, når aktierne har en anden skattemæssig status end de ombyttede aktier. Skifte af skatte-

mæssig status medfører således beskatning efter de almindelige regler, uanset at statusskiftet ind-

træder i forbindelse med en skattefri spaltning, skattefri tilførsel af aktiver eller ombytning af aktier 

med eller uden tilladelse. ABL § 33 A, stk. 3, foreskriver således, at der skal gennemføres en be-

skatning, hvis der sker statusskifte på grund af omstruktureringen. Dette gælder dog alene de aktier, 

der undergives en ændring. I bemærkningerne til L 202, § 1, nr. 45, er der angivet følgende eksem-

pel: 

”Sker der f.eks. en skattefri spaltning, hvorefter det ene selskab har samme skattemæssige status 

som det tidligere selskab, mens det andet selskab har en anden skattemæssig status end det tidligere 

selskab, anses en forholdsmæssig del af aktierne i det tidligere selskab for afstået.” 

Man må således konkret vurdere, hvorvidt en skattefri omstrukturering omfattes af ABL § 33 A 

med hel eller delvis beskatning til følge. 

Man kan naturligvis herudover rejse spørgsmål ved, om den beskatning, der potentielt kan indtræde 

efter ABL § 33 A også konflikter med kravet om, at man skal eje aktierne i 3 år. Dette er imidlertid 
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ikke tilfældet. I bemærkningerne til L 202, § 1, nr. 48 og 49, er det udtrykkeligt anført, at: ”i tilfæl-

de hvor en skattefri aktieombytning er gennemført uden tilladelse, og hvor aktierne i det erhvervede 

selskab efterfølgende skifter skattemæssig status, vil aktierne dog ikke i relation til holdingkravet i 

§ 36, stk. 6, 3. pkt., blive anset for afstået, og aktieombytningen vil således sikkert blive skatteplig-

tig på grund af statusskiftet. Det bemærkes, at det ikke ændrer ved, at der sker beskatning af de ak-

tier, der skifter status fra datterselskabs-koncernselskabsaktier til porteføljeaktier”. 

Et lignende udsagn er i relation til spaltning og tilførsel af aktiver anført i L 202, bemærkningerne 

til § 8, nr. 7, om FUL § 15 a, stk. 1, 5. pkt., og i bemærkningerne til § 8, nr. 12, om FUL § 15 c, stk. 

1, 5. pkt.  

Sker der derimod forskydninger i ejerandelen på grund af kapitalændringer – kapitalforhøjelser eller 

– nedsættelse – hos andre aktionærer, er der ikke tale om en afståelse. En sådan efterfølgende kapi-

taludvidelse i et modtagende selskab, f.eks. efter en spaltning kan godt ske uden at stride mod hol-

dingreglen.  

3.5. Undtagelser til holdingkravet 

Med henblik på at respektere den dynamiske virkelighed er der en række undtagelser til holdingkra-

vet.  

Ifølge ABL § 36, stk. 6, 4. pkt., kan aktier i det erhvervede selskab i treårsperioden afstås i forbin-

delse med en skattefri omstrukturering (spaltning, tilførsel af aktiver eller yderligere ombytning) af 

det erhvervende eller det erhvervede selskab, hvis der ved omstruktureringen ikke sker vederlæg-

gelse med andet end aktier. I sådanne tilfælde finder 3. pkt. om holdingkravet på 3 år anvendelse i 

sin restløbetid for aktionæren, henholdsvis det eller de deltagende selskaber i den efterfølgende 

skattefrie omstrukturering. 

En lignende bestemmelse er indsat i FUL § 15 a, stk. 1, 6. og 7. pkt. vedrørende spaltning og FUL § 

15 c, stk. 1, 6. og 7. pkt. vedrørende tilførsel af aktiver.  

De pågældende undtagelser kan eksemplificeres med en række forskellige eksempler hentet fra for-

arbejderne. 
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Aktieombytning: 

Vedrørende aktieombytning følger det af L 202, bemærkningerne til § 1. nr. 48 + 49, at følgende 

eksempler er mulige: 

Udgangspunktet i eksemplerne er, at en aktionær har ombyttet sine aktier i et driftsselskab (D) med 

aktier i et holdingselskab (H) efter de nye regler om skattefri aktieombytning uden tilladelse. Det er 

derfor en betingelse for skattefriheden, at det erhvervende selskab (H) ikke afstår aktierne i det er-

hvervede selskab (D) i en periode på 3 år efter ombytningstidspunktet, jf. den fremtidige ABL § 36, 

stk. 6,3. pkt.  

Eksempel 1 

H vil dog – uden at skattefriheden af den første aktieombytning berøres – kunne ombytte aktierne i 

D med aktier i et mellemholdingselskab (M). Ved den efterfølgende aktieombytning vil holdingkra-

vet vedrørende den forudgående aktieombytning i sin restløbetid finde anvendelse på H’s aktier i 

M, mens der for M’s aktier i D vil gælde et nyt holdingkrav. 

Eksempel 2 

Aktieombytningen vil også – uden at skattefriheden berøres – kunne efterfølges af en skattefri 

spaltning af H, for eksempel således at H ophører, og at aktierne i D overdrages til et eller flere 

modtagende selskaber (H1 og H2). Ved en sådan spaltning vil holdingkravet vedrørende den forud-

gående aktieombytning i sin restløbetid finde anvendelse på H1’s og H2’s aktier i D, mens der efter 

omstændighederne vil gælde et nyt holdingkrav vedrørende aktierne i H1 og H2. 

Eksempel 3 

På tilsvarende vis vil skattefriheden af aktieombytningen kunne opretholdes, hvis D skattefrit spal-

tes med ophør til de to modtagende selskaber (D1 og D2). Efter en sådan spaltning vil holdingkra-

vet vedrørende den forudgående aktieombytning i sin restløbetid finde anvendelse på H’s aktier i 

D1 og D2, og samtidig vil aktierne være omfattet af et nyt holdingkrav vedrørende spaltningen.  
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Spaltning: 

Vedrørende skattefri spaltning er der i bemærkningerne til § 8, nr. 7 angivet følgende eksempler: 

Udgangspunktet i eksemplerne er, at et holdingselskab (H) har foretaget en skattefri ophørsspalt-

ning af et 100% ejet driftsselskab (D) til to modtagende selskaber (D1 og D2) efter de foreslåede 

regler om skattefri spaltning uden tilladelse. Det er derfor en betingelse for skattefriheden, at H ikke 

afstår aktierne i D1 og D2 i en periode på 3 år efter vedtagelsen af spaltningen jf. forslaget til § 15a, 

stk. 1, 5. pkt.  

Eksempel 1     

H vil dog – uden at skattefriheden af spaltningen berøres – kunne ombytte aktierne i D1 og/eller D2 

med aktier i et mellemholdingselskab (M). Ved den efterfølgende aktieombytning vil holdingkravet 

vedrørende den forudgående spaltning i sin restløbetid finde anvendelse på H’s aktier i M, mens der 

for M’s aktier i D1 og/eller D2 vil gælde et nyt holdingkrav.  

Eksempel 2 

Spaltningen vil også – uden at skattefriheden berøres – kunne efterfølges af en skattefri spaltning af 

H, for eksempel således at H ophører, og aktierne i D1 og D2 overdrages til henholdsvis det ene og 

det andet af de to modtagende selskaber (H1 og H2). Ved en sådan efterfølgende spaltning vil hol-

dingkravet vedrørende den forudgående spaltning i sin restløbetid finde anvendelse på H1’s og H2’s 

aktier i henholdsvis D1 og D2. Der vil samtidig efter omstændighederne gælde et nyt holdingkrav 

vedrørende aktierne i H1 og H2. 

Eksempel 3 

På tilsvarende vis vil skattefriheden af spaltningen kunne opretholdes, hvis D1 eller D2 efterfølgen-

de spaltes skattefrit. Hvis for eksempel D1 ophørsspaltes til to modtagende selskaber (D3 og D4), 

vil holdingkravet vedrørende den forudgående spaltning i sin restløbetid finde anvendelse på H’s 

aktier i D3 og D4, og samtidig vil aktierne være omfattet af et nyt holdingkrav vedrørende den ef-

terfølgende spaltning.  
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Tilførsel af aktiver: 

Endelig vedrørende skattefri tilførsel af aktiver er der også angivet eksempler i L 202, bemærknin-

gerne til § 8, nr. 12, er som følger: 

Udgangspunktet i eksemplerne er, at et selskab (H) har overdraget sin driftsaktivitet til et dattersel-

skab (D) efter de foreslåede regler om skattefri tilførsel af aktiver uden tilladelse. Det er derfor en 

betingelse for skattefriheden, at det indskydende selskab (H) ikke afstår aktierne i det modtagende 

selskab (D) i en periode på 3 år efter vedtagelsen af tilførslen, jf. forslaget til § 15 c, stk. 1, 5. pkt. 

Eksempel 1 

H vil dog – uden at skattefriheden af tilførslen berøres – kunne ombytte aktierne i D med aktier i et 

mellemholdingselskab (M). Ved den efterfølgende aktieombytning vil holdingkravet vedrørende 

den forudgående tilførsel af aktiver i sin restløbetid finde anvendelse på H’s aktier i M, mens der for 

M’s aktier i D vil gælde et nyt holdingkrav. 

Eksempel 2 

Tilførslen af aktiver vil også – uden at skattefriheden berøres – kunne efterfølges af en skattefri 

spaltning af H, for eksempel således at H ophører, og aktierne i D overdrages til et eller flere mod-

tagende selskaber (H1 og H2). Ved en sådan spaltning vil holdingkravet vedrørende den forudgåen-

de tilførsel af aktiver i sin restløbetid finde anvendelse på H1’s og H2’s aktier i D, mens der efter 

omstændighederne vil gælde et nyt holdingkrav vedrørende aktierne i H1 og H2. 

Eksempel 3 

På tilsvarende vis vil skattefriheden af tilførslen kunne opretholdes, hvis D skattefrit spaltes med 

ophør til to modtagende selskaber (D1 og D2). Efter en sådan spaltning vil holdingkravet vedrøren-

de den forudgående tilførsel af aktiver i sin restløbetid finde anvendelse på H’s aktier i D1 og D2, 

og samtidig vil aktierne være omfattet af et nyt holdingkrav vedrørende spaltningen.  

Som det fremgår af de forskellige eksempler, vil det være muligt at, et selskab der er omfattet af et 

holdingkrav kan blive omfattet af et nyt holdingkrav vedrørende en efterfølgende skattefri omstruk-

turering. Hvis aktier afstås før udløbet af restløbetiden af holdingkravet vedrørende den første trans-
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aktion, vil både den første transaktion og den efterfølgende transaktion blive skattepligtig. Dette 

følger af L 202, bemærkningerne til § 8, nr. 12. Hvis aktierne derimod afstås efter udløbet af hol-

dingkravet vedrørende den efterfølgende omstrukturering, vil alene den efterfølgende omstrukture-

ring blive skattepligtig. 

Navnlig det første eksempel, hvor begge omstruktureringer bliver skattepligtige, synes ikke at kun-

ne udledes af loven, men alene af forarbejderne. Så meget desto mere må man være agtpågivende 

overfor reguleringen. 

3.6. Manglende overholdelse af holdingkravet 

Hvis holdingkravet ikke kan respekteres, er der indført en oplysningsforpligtelse. I ABL § 36, stk. 

7, 2. pkt., fremgår det, at det erhvervende selskab skal give SKAT oplysning om en afståelse senest 

1 måned efter, at den er gennemført, hvis den sker inden for holdingreglens tidsperiode. Det samme 

følger af FUL § 15 a, stk. 6, 2. pkt.. Det er her konstateret, at der blot skal gives oplysning til 

SKAT, såfremt der sker afståelse af aktierne i et af de deltagende selskaber.  

Oplysningsforpligtelsen er ikke mere præcis i FUL § 15 c, stk. 6, 2. pkt., der regulerer de skattefrie 

tilførsler af aktiver. Også her er det blot angivet, at hvis det indskydende selskab afstår aktier, skal 

SKAT have oplysning herom senest 1 måned efter afståelsen. 

Uanset formuleringen af de forskellige bestemmelser er der i forarbejderne til L 202, § 1, stk. 48 og 

49, der vedrører ABL § 36, stk. 7, 2. pkt., anført, at ”i tilfælde, hvor det erhvervende selskab er 

hjemmehørende her i landet, vil det være naturligt, at det er selskabet, der giver oplysninger om 

afståelse af aktier i det erhvervede selskab til SKAT. I andre tilfælde, hvor der ombyttes til et er-

hvervende selskab, der er hjemmehørende i udlandet, vil det omvendt være naturligt, at det er aktio-

nærerne i selskabet, der giver SKAT oplysninger om selskabets afståelse af aktier.” 

En lignende formulering er angivet i bemærkningerne til L 202, § 8, stk. 8 og 13. Her er yderligere 

berørt den situation, hvor der sker en efterfølgende yderligere skattefri omstrukturering, og hvor 

restløbetiden er videreført til selskabsdeltagerne, henholdsvis det ene eller de deltagende selskaber i 

den efterfølgende omstrukturering. I denne situation vil oplysningspligten vedrørende afståelse af 

aktier påhvile denne selskabsdeltager eller de deltagende selskaber. 
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På baggrund af de nye bestemmelser og forarbejderne, må det konkluderes, at pligtsubjektet ikke er 

særlig præcist. Afgørende er i det væsentligste, at SKAT får besked inden for den pågældende må-

neds frist. 

Som reglerne er formuleret, må pligten betragtes som en del af selvangivelsespligten. Gives der 

ikke meddelelse om et salg, er der ikke behørigt selvangivet. 

Da et salg under holdingreglen medfører, at man på omstruktureringstidspunktet bliver beskattet, vil 

der som udgangspunkt være tale om en genoptagelse af et tidligere indkomstår. Undlader man såle-

des at give meddelelsen, må det få den konsekvens, at man ikke har overholdt en regel, og at denne 

manglende overholdelse givetvis vil berettige til ekstraordinær genoptagelse efter f.eks. SFL § 27, 

stk. 1, nr. 5. Herudover burde en manglende overholdelse af oplysningsforpligtelsen ikke udløse 

yderligere retsvirkninger. 

3.7. Skattefri omstrukturering uden tilladelse gennemført før 22. april 2009   

Da der ved L 2009.525 er sket en væsentlig omlægning af omstruktureringsreglerne, er der en del af 

de nye regler, der trådte i kraft på tidspunktet for lovforslagets fremsættelse den 22. april 2009. 

Samtidig ophæves visse af rammerne for skattefri omstrukturering uden tilladelse, herunder navnlig 

udbyttebegrænsningsreglen – en ophævelse, der har virkning fra og med indkomståret 2010, jf. 

L2009.525, § 22, stk. 2. 

Såfremt omstruktureringen er gennemført før 22. april 2009, gælder de nye ændrede regler ikke. 

L2009.525, § 22, stk. 17, angiver, at de nye betingelser, herunder navnlig holdingreglen finder an-

vendelse på skattefri aktieombytninger, hvor aktierne er erhvervet den 22. april 2009 eller senere, 

spaltninger, der vedtages 22. april eller senere, eller tilførsel af aktiver, der gennemføres 22. april 

eller senere. I relation til de sidste to nævnte tiltag, spaltning og tilførsel af aktiver, er det ikke skæ-

ringsdagen, der er afgørende, men beslutningstidspunktet - generalforsamlingstidspunktet for ved-

tagelse af spaltning/stiftelsen/kapitaludvidelsen. 

Dette betyder også modsætningsvis, at er den skattefri omstrukturering gennemført før 22. april 

2009, vil de ikke være undergivet nogen form for holdingregel. 



 

31 

 

De regler, som indeholder udbyttebegrænsninger, ophæves som led i skattereformen. Denne ophæ-

velse har virkning fra og med indkomståret 2010, jf. L2009.525, § 22, stk. 2. 

Rammen for sådanne omstruktureringer er i forarbejderne5 beskrevet som følger: 

”I tilfælde, hvor der inden den 22. april 2009 er gennemført en skattefri aktieombytning, en skattefri 

spaltning eller en skattefri tilførsel af aktiver uden tilladelse fra SKAT efter de gældende regler, vil 

den pågældende omstrukturering fra og med indkomståret 2010 hverken være omfattet af de gæl-

dende bestemmelser om udlodningsbegrænsninger eller af de nu foreslåede holdingkrav”. 

Ved valg af overgangsregel/ikrafttrædelsesregel ved skattefri omstruktureringer er der valgt den 

mest lempelige løsning. De bånd, der har været, forsvinder, og der etableres ikke nye bånd. 

Dette medfører, at har man f.eks. gennemført en skattefri aktieombytning inden den 22. april 2009, 

jf. ABL § 36 A, kan man fra og med indkomståret 2010 udlodde udbytte ubegrænset. Endvidere vil 

man kunne sælge aktierne uden beskatning, da den tidligere 3 års regel erstattes af den nye sondring 

mellem på den ene side koncernselskabsaktier og datterselskabsaktier og på den anden side porte-

føljeaktier. Som udgangspunkt vil aktierne nemlig være datterselskabsaktier, når de er erhvervet i 

forbindelse med en aktieombytning.  

Et andet eksempel på det gunstige ved den pågældende ikrafttrædelses- og overgangsregel kunne 

være et driftsselskab, hvorover der var etableret to aktieombytninger, og hvor det ene sidste hol-

dingselskab efterfølgende var ophørsspaltet. Koncernstrukturen kan illustreres som følger:  

                                                
5 Lovforslag L202, bemærkningerne til § 22, stk. 18 
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Figur 5 - Illustration af aktieombytning med efterfølgende spaltning6 

Såfremt begge aktieombytninger og den efterfølgende spaltning alle er vedtaget senest f.eks. den 

21. april 2009, vil der fremadrettet kunne udloddes udbytte uden beskatning og begrænsning fra 

indkomståret 2010 fra Driftsselskab til Holding 1 og videre til de enkelte holdingselskaber. Endvi-

dere vil de enkelte holdingselskaber kunne sælge deres aktier skattefrit. Det samme gælder Holding 

1. Dette er en væsentlig frihed. Det gælder navnlig set i forhold til, at reglerne her blev formuleret 

sådan, at årets resultat efter skat skulle reduceres med modtagne skattefri aktieavancer og skattefrit 

udbytte. I relation til det angivne eksempel vil en udbytteudlodning fra driftsselskabet til holding-

selskabet medføre, at der givetvis ikke kan udloddes yderligere udbytte, da Holding 1’s resultat ef-

ter skat givetvis vil svare til den udbytteudlodning, der kommer fra driftsselskabet, forudsat man 

udlodder hele resultatet efter skat. Der kan herved ikke udloddes yderligere midler til de fire hol-

dingselskaber. Disse udfordringer er nu løst ved skattereformen.  

                                                
6 Kursusmateriale om Forårspakken – Skattereformen 2.0 og Den nye selskabslov af advokat Bent Ramskov 
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3.8. Skattefri omstrukturering uden tilladelse gennemført 22. april 2009 eller senere, men in-

den indkomståret 2010 

Gennemføres en skattefri aktieombytning, skattefri spaltning eller skattefri tilførsel af aktiver inden 

for den i overskriften angivne tidsperiode, må situationen vurderes mere nuanceret.  

For det første vil udbyttebegrænsningsreglerne fortsat være gældende frem til indkomståret 2010. 

Dette betyder, at man i den pågældende koncern efter omstruktureringen er begrænset på, hvor me-

get udbytte der kan udloddes skattefrit. Fra og med indkomståret 2010 fjernes denne begrænsning. 

Reelt har udbyttebegrænsningsreglerne derfor ingen betydning. Det skyldes, at selvom der udloddes 

mere i år 1 end årets resultat, behøver det ikke at blive indhentet, eftersom udbyttebegrænsningen 

bortfalder i år 2.   

For det andet vil omstruktureringen blive omfattet af den nye holdingregel. Dette følger af 

L2009.525, § 22, stk. 17. Den nye formulering af holdingreglen er gældende allerede fra omstruktu-

reringens vedtagelsestidspunkt. 

De ændringer, der i øvrigt er sket i henholdsvis ABL § 36 og FUL § 15 a, stk. 1 og stk. 6, samt § 15 

c, stk. 1 og stk. 6, gælder også for disse omstruktureringer. Der henvises til gennemgangen i afsnit 

3.1. for så vidt angår disse ændrede regler. 

Til det stipulerede udgangspunkt er der dog en væsentlig modifikation. Holdingreglen betyder, at 

aktierne ikke må afstås straks efter omstruktureringen, men må afvente perioden på 3 år. Har man 

f.eks. gennemført en skattefri aktieombytning efter ABL § 36 A vil der ikke være noget til hinder 

for, at man straks efter sælger aktierne. Typisk vil salget dog udløse skat, da det erhvervende sel-

skabs købesum for datterselskabsaktierne er den oprindelige købesum hos ombytteren. Med henblik 

på at sikre, at man ikke ved skattereformen herved stiller skatteyderne dårligere, er der en særregel i 

L 2009.525, § 22, stk. 17, 5. pkt.. Heri foreskrives, at overgangsreglens 1. – 4. pkt. ikke omfatter 

aktier, som afstås i indkomståret 2009. Dette betyder også, at holdingreglen godt nok har virkning 

for omstruktureringer gennemført fra 22. april 2009 og fremad, men først fra indkomståret 2010. 

Den handlefrihed, man har frem til indkomståret 2010, er fortsat eksisterende helt frem til den 31. 

marts 2010. 
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3.9. Skattefri omstrukturering uden tilladelse gennemført fra og med indkomståret 2010 

Gennemføres omstruktureringen først i indkomståret 2010, følger det af L 2009.525, § 22, stk. 2, at 

der ikke længere foreligger nogen begrænsninger på udbytte m.v. 

Dette betyder også, at de nye holdingregler skitseret i afsnittet om holdingkravet herefter er gæl-

dende. 

3.10. Delkonklusion 

Ud fra ovenstående afsnit om skattereformen af 28. maj 2009’s betydning for generationsskifte reg-

lerne kan det konstateres, at det afhænger af, hvornår omstruktureringen finder sted. Sker omstruk-

tureringen før 22. april 2009, gælder de nye regler om omstrukturering ikke, herunder holdingreglen 

og udlodningsbegrænsningen.  

Sker omstruktureringen senere end 22. april 2009, men inden indkomståret 2010, vil udbyttebe-

grænsningsreglen fortsat være gældende frem til indkomståret 2010. Fra og med indkomståret 2010 

fjernes denne begrænsning. Holdingreglen er gældende allerede fra omstruktureringens vedtagelses-

tidspunkt, hvilket betyder, at aktierne ikke må afstås straks efter omstruktureringen, men må afvente 

perioden på 3 år.  

Sker omstruktureringen først i indkomståret 2010, vil der ikke længere foreligge nogen begræns-

ninger på udbytte. Det betyder ligeledes, at holdingkravet herefter er gældende. 

Samlet set vurderes det positivt ud fra en praktisk synsvinkel, at udbyttebegrænsningsreglen erstat-

tes af en holdingregel. Udbyttebegrænsningsreglerne giver en række meget væsentlige udfordringer 

på det praktiske plan. En holdingregel med et krav om et objektivt ejerskab i 3 år er noget lettere at 

administrere. Ændringen er derfor et positivt tiltag på det pågældende område. 

 

 

 

 



 

35 

 

4 Overvejelser inden generationsskifte 

Følgende kapitel vil fokusere på de forhold, der bør overvejes inden et generationsskifte gennemfø-

res, herunder de relevante hensyn til den yngre og den ældre generation samt hensyn til den pågæl-

dende virksomhed. 

Det er sjældent en let beslutning at sælge sin virksomhed. I de fleste generationsskifter, der sker 

indenfor familien, er der tale om en virksomhedsejer, der har grundlagt sin egen virksomhed. Denne 

virksomhed er bygget op over en årrække og er med tiden blevet virksomhedsejerens livsværk og 

stolthed.  

Et generationsskifte er derfor ofte en svær og følelsesladet beslutning, der kræver nøje planlægning 

og overvejelser. Dette gælder både vedrørende virksomhedens videreførsel, men også i forhold til 

privatøkonomien og ikke mindst familien.  

4.1. Relevante hensyn ved generationsskifte 

Planlægning er helt centralt for, at generationsskiftet ender ud med et tilfredsstillende resultat for de 

involverede parter. For at kunne planlægge generationsskiftet er det vigtigt, at der startes med en 

undersøgelse om, hvilke behov de involverede parter har og hvilke hensyn, der skal tages. 

Relevante hensyn7: 

● Hensynet til den ældre generation 

● Hensynet til den yngre generation 

● Hensynet til virksomheden 

● Hensynet til den fremtidige indtjening 

● Hensynet til fremtidige værdistigninger 

● Hensynet til den skatte- og afgiftsmæssige belastning ved generationsskiftet. 
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Virksomhedsejeren står i forhold til generationsskiftet i en ny og uvant situation og vil derfor ofte 

savne erfaring og viden om, hvordan situationen skal håndteres. Det er derfor vigtigt, at ovennævnte 

hensyn gennemanalyseres, og at der afsættes en lang tidshorisont til at gennemføre generationsskif-

tet.  

Afsættes tiden ikke til at gennemanalysere de forskellige involverede parters behov, kan generati-

onsskiftet ende ud med, at der overføres en så stor del af formuen som muligt fra den ældre genera-

tion til den yngre til en så lempelig beskatning som muligt. Dette er måske en del af det vellykkede 

generationsskifte, men slet ikke ambitiøst nok i forhold til at få alles ønsker og behov opfyldt.  

4.2. Hensynet til den ældre generation 

Det er naturligvis en svær beslutning, når pensionsalderen nærmer sig, og en beslutning om genera-

tionsskifte skal træffes. Ofte har virksomheden haft første prioritet hos ejeren, som har slidt og 

slæbt for at få bygget sin virksomhed op fra bunden. Dette store arbejde skulle gerne ende ud med 

en pensionisttilværelse med lidt ekstra på kistebunden som belønning for det store arbejde, der er 

udført i relation til virksomheden.  

Det skal analyseres, hvad den ældre generations behov er, både i forbindelse med generationsskiftet 

men også i forhold til pensionisttilværelsen. Generationsskiftet skal derfor tilrettelægges således, at 

den ældre generation får mulighed for at opfylde deres inderste ønsker. Der skal derfor være kapital 

til den ældre generations pensionisttilværelse, men samtidig skal der forblive likviditet i virksomhe-

den, så dennes videreførelse sikres8.  Det er derfor vigtigt at tilvejebringe et overblik over de øko-

nomiske aspekter i generationsskiftet. 

4.3. Hensynet til den yngre generation 

En analyse af den yngre generations behov og ønsker er ligeledes afgørende for, at de føler genera-

tionsskiftet har været vellykket.  

Først og fremmest skal det afgøres, om der er en søn eller datter, der har lysten og kompetencer for 

at videreføre virksomheden, efter at generationsskiftet har fundet sted9. Mange generationsskifter 
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igangsættes ved, at sønnen eller datteren, der ønsker en fremtid i virksomheden, ansættes, imens den 

ældre generation stadig er ved roret. Dette er en rigtig god ide, idet den yngre generation derved får 

et bedre kendskab til virksomhedens virke og kan læres op af den ældre generation.  

Efter overdragelsen er sket, vælger mange at lade den tidligere ejer være tilknyttet virksomheden, 

enten som konsulent eller som ansat, i en periode for at afhjælpe de uforudsete problemstillinger. 

Generelt skal man dog også passe på ikke at have den tidligere ejer tilknyttet for længe, idet den nye 

ejer skal have mulighed for at sætte sit eget præg på virksomheden og lægge sin strategi for fremti-

den. Det kræver derfor også en række overvejelser for, hvordan man bedst muligt får trukket på den 

tidligere ejers viden og erfaringer, uden at han stadig fungerer som den egentlige beslutningstager, 

efter generationsskiftet har fundet sted.  

Afslutningsvis er det vigtigt at have et så godt kendskab som muligt til virksomhedens økonomiske 

situation. Ofte vil kun det ene barn føre familievirksomheden videre, og det andet barn kan derfor 

hurtigt komme til at føle sig snydt, ifald familievirksomheden går mod bedre tider. Det er derfor 

essentielt at være åben indenfor familien omkring generationsskiftet, og have analyseret hvad den 

yngre generations ønsker og behov er.    

4.4. Hensynet til virksomheden 

Indledningsvis er det nødvendigt, at overveje, om virksomheden overhovedet er egnet til at genera-

tionsskifte. Har den nuværende ejer helt afgørende betydning for virksomhedens indtjeningsgrund-

lag, kan virksomheden være svær at generationsskifte. Det kan f.eks. skyldes, at indtjeningen byg-

ger på ejerens specialviden. Generationsskiftet kan også have en afledet negativ effekt på virksom-

hedens interessegrupper som følge af, at ejeren har opbygget et tæt samarbejde med virksomhedens 

kunder og leverandører igennem flere år. Det kan også tænkes at være svært at fastholde nøglemed-

arbejderne efter generationsskiftet som følge af, at de er tæt knyttet til den tidligere ejer. Samtidig 

skal det kraftigt overvejes, om sønnen eller datteren er i stand til at overtage og videreføre virksom-

heden på kort og på lang sigt. Tanken om at generationsskifte til sine børn er smuk og tiltaler de 

fleste virksomhedsejere, men kan få fatale følger for virksomheden og være en ubehagelig konstate-

ring både for den ældre og den yngre generation ifald den yngre generation ikke kan løfte opgaven.  
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Hensynet til virksomhedens videreførelse er meget vigtig, idet virksomhedens fortsatte drift ofte er 

grundlaget for de økonomiske aspekter for generationsskiftet. Det ses sjældent, at den ældre genera-

tion bliver vederlagt for generationsskiftet med det samme, og derfor har den ældre generation stor 

interesse i, at virksomhedens fortsatte drift bliver så god som mulig.  

Virksomheden skal analyseres, før generationsskiftet bliver sat i værk. En velfungerende virksom-

hed, der skønnes at have gode fremtidige indtjeningsmuligheder, og som kan klare sig uden den 

tidligere topchef, vil være egnet til at generationsskifte. Ejeren af en sådan virksomhed bør på et 

tidligt tidspunkt begynde sine overvejelser. Hvor tidligt overvejelser skal begyndes afhænger af de 

specifikke forhold, men i mange tilfælde vil en periode på 5 til 10 år være fordelagtig. 

Det er en nødvendighed, at forberede virksomhedens ansatte og den øvrige ledelse på generations-

skiftet, så alle er klar til at acceptere generationsskiftet, når det kommer. Det er vigtigt, at have iden-

tificeret de nøgleområder hvor den tidligere ledelse vil blive savnet mest, for bedre at kunne forbe-

rede sig på de problemer, der måtte opstå.  

Ofte vil den nye ledelse ikke have de samme kvaliteter som den afgåede ledelse fra starten af, og 

dette kan betyde, at leveringsbetingelser, kreditvilkår, krav til sikkerhedsstillelser og lignende bliver 

strammet af virksomhedens samarbejdspartnere i tiden efter generationsskiftet. Disse reaktioner fra 

samarbejdspartnerne må derfor nøje vurderes, så man er klar til disse udfordringer.  

Virksomhedens finansielle situation og likviditetsbehov skal indgå i analysen. En situation, hvor 

den ældre generation er blevet godtgjort i forhold til generationsskiftet, men som efterlader virk-

somheden i en likviditetsmæssig krise, er ikke tilrådelig, hverken for den yngre eller den ældre ge-

neration.  

Planlægning og analyse i forhold til virksomhedens videreførelse er derfor en meget vigtig faktor i 

relation til at sikre en succesfuld overdragelse, som tilgodeser alle parter efter deres individuelle 

ønsker og behov.  
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4.5. Hensynet til den fremtidige indtjening 

En del af formålet med generationsskiftet er, at den ældre generation skal trappe ned og videregive 

styringen af virksomheden til den yngre generation. Ligeledes skal den yngre generation sikres en 

større del af virksomhedens resultat og derved sin fremtid.  

Indledningsvis er det vigtigt at overveje hvorledes og i hvilket tempo, virksomheden skal overdra-

ges. Ejendoms- og ledelsesretten over virksomheden behøver ikke nødvendigvis at følges ad. Dette 

muliggør f.eks., at den ældre generation kan fortsætte med at lede virksomheden, selvom ejendoms-

retten gradvist overdrages til den yngre generation. Dette kan eventuelt foretages ved hjælp af A- og 

B-aktier, hvor stemmeværdien vægter forskelligt. Denne model, nærmere betegnet A/B-modellen, 

vil blive uddybet senere i afsnit 5 omkring generationsskiftemodellerne.    

Det er ligeledes vigtigt at sondre mellem generationsskiftet af virksomheden og den heri bundne 

formue. Det skyldes, at virksomhedens videreførelse i høj grad er betinget af dens finansielle stil-

ling. Jo hurtigere overdragelsen af den bundne formue sker til den ældre generation, desto større 

finansieringskrav vil der blive stillet til den yngre generation. Dette forhold er ligeledes vigtigt at 

have med i sine overvejelser.  

4.6. Hensynet til fremtidige værdistigninger 

I forhold til, hvornår generationsskiftet skal forekomme, så skal fremtidige værdistigninger tages 

med i overvejelserne. I mange generationsskifter er det ønskeligt at placere en stor fremtidig værdi-

stigning, på f.eks. en ejendom hos den yngre generation. Ofte forholder det sig således, at jo længe-

re tid et generationsskifte udskydes, desto større vil den skatte- og afgiftsmæssige belastning være. 

Det er naturligvis ofte rigtigt, men man skal alligevel være forsigtig med at gennemføre generati-

onsskiftet for tidligt med det formål at spare skatter og afgifter. Det er naturligvis fordelagtigt, at 

spare penge i skat, men i de tilfælde, hvor kompleksiteten i de relevante tilfælde er størst, vil analy-

sen tale imod generationsskiftet, der udelukkende sigter imod skatte og afgiftsbesparelse.  

4.7. Hensynet til den skatte- og afgiftsmæssige belastning ved generationsskiftet.  

Den skatte- og afgiftsmæssige belastning er naturligvis væsentlig for ethvert generationsskifte. Den 

ældre generation skal afregne realisationsskat af afståelsen af virksomheden, og størrelsen heraf har 
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stor betydning for, hvor stor likviditet den yngre generation skal fremskaffe i forbindelse med over-

tagelsen af virksomheden. Alternativt kan pengene trækkes ud af virksomheden ifald det er muligt. 

Likviditeten i mange virksomheder er i høj grad bundet i materielle anlægsaktiver, og vil derfor 

ikke være til at trække ud. Dette forhold er vigtigt at have med i sine overvejelser.  

4.8. Delkonklusion 

Ud fra ovenstående afsnit om de overvejelser, der bør gøres inden et generationsskifte sættes i gang, 

konkluderes det at analyse, planlægning og åbenhed er væsentlige faktorer. Et generationsskifte 

indenfor familien involverer hele familien, og derfor er det meget vigtigt, at alle er åbne og ærlige 

omkring deres ønsker og behov i forhold til fremtiden.  

Herefter skal tanker og muligheder analyseres med henblik på at opnå det bedste resultat for alle de 

involverede parter i forhold til generationsskiftet. Til sidst er planlægningen af generationsskiftet 

helt essentielt, for at gennemførslen af generationsskiftet sker på den bedst tænkelige måde.  

I analysen er det vigtigt, at hensynene til den yngre og til den ældre generation samt til virksomhe-

den og dens økonomiske stilling samt fremtidsudsigter og de skattemæssige konsekvenser overvejes 

og medtages. Dette er meget væsentlige faktorer, som er vigtige at medtage, for at generationsskif-

tet gennemføres på den mest optimale måde for alle parter.  

Det er vigtigt, at generationsskiftet sker som et samspil mellem faderen og sønnen forstået på den 

måde, at faderen skal oplære sønnen i virksomheden, inden selve generationsskiftet foretages. Her-

med bliver sønnen rustet til at føre virksomheden videre. Efter generationsskiftet anbefaler vi, at 

faderen fungerer som sparringspartner for sønnen, således at der kan drages fordel af faderens viden 

og erfaringer omkring virksomheden. 

Det er dog nødvendigt, at faderen efter generationsskiftet slipper styringen, således at sønnen får 

mulighed for at sætte sit præg på virksomheden og føre sine ideer for virksomheden ud i livet. 
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5 Generationsskiftemodeller  

Formålet med dette kapitel er at give et overblik over udvalgte generationsskiftemodeller, samt be-

skrive hvilke skattemæssige konsekvenser disse forskellige modeller har for de involverede parter i 

generationsskiftet. Selve forløbet af generationsskiftet kan foretages på forskellige måder, og nogle 

af metoderne kan anvendes selvstændigt, mens andre skal benyttes i samspil med andre. 

Ved et generationsskifte vil der oftest være et ønske om at gøre det muligt at overdrage virksomhe-

den med mindst mulig likviditetstræk. Ved anvendelse af reglerne om succession er dette muligt. 

De fleste af de nedenstående udvalgte generationsskiftemodeller tager udgangspunkt i princippet 

om skattemæssig succession. 

Idet der er mulighed for at adskille overdragelsestidspunktet fra beskatningstidspunktet, vil i mange 

tilfælde medføre, at den likviditet, der ellers skulle have været anvendt til betaling af skatten, nu kan 

forblive i virksomheden. Denne likviditet er med til at fastholde en virksomheds kapitalberedskab 

og giver dermed virksomheden øgede muligheder for at fastholde det forretningsmæssige grundlag. 

Ved en eventuel gennemførsel af et generationsskifte er der endvidere mulighed for at anvende me-

toder, der er med til at minimere virksomhedens balance og dermed også minimere værdien af virk-

somheden. Denne metode, kombineret med ovennævnte mulighed for at udskyde skattebetalingen, 

kan være en afgørende faktor for, at et generationsskifte gennemføres. En virksomhed kan stå over 

for et generationsskifte, men ser sig nødsaget til, på grund af en stor handelsværdi, at udskyde dette 

skifte. Det vil sige, rent likviditetsmæssigt vil det være urealistisk, da overdragelsen vil kræve en 

stor skattebetaling. Med denne mulighed for at slanke en virksomheds balance og udskyde beskat-

ningstidspunktet vil der åbnes op for muligheden for at finansiere købet. 

De efterfølgende anvendte generationsskiftemodeller er udvalgt ud fra det kriterie, at det er de hyp-

pigst anvendte. Som nævnt tidligere bygger de fleste af modellerne på successionsprincippet. På 

baggrund heraf vil der kort blive givet en introduktion til successionsprincippet, og efterfølgende vil 

de enkelte generationsskiftemodeller blive gennemgået. 
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Successionsprincippet 

Kort sagt omhandler successionsprincippet, at erhververen indtræder i overdragerens skattemæssige 

stilling. Dette resulterer i, at erhververen overtager overdragerens anskaffelsessummer og anskaffel-

sestidspunkter. Ved erhververens fremtidige salg af de overtagne aktiver eller aktier vil denne blive 

beskattet af avancen beregnet ud fra den anskaffelsessum, som overdrageren havde givet.  

Der skelnes mellem succession ved overdragelse af aktiver og succession ved overdragelse af akti-

er. Overdragelse af aktiver kan bl.a. omfatte overdragelse af en personlig ejet virksomhed fra foræl-

dre til børn. Successionsreglerne for overdragelse af aktiver er reguleret i kildeskattelovens § 33C.  

Der gælder nogle betingelser for anvendelse af successionsprincipperne for såvel aktier som aktiver. 

Disse betingelser vil i korte træk blive gennemgået i dette afsnit, men de vil gennemgå en yderligere 

behandling i de efterfølgende afsnit, hvor successionsprincipperne anvendes. 

Betingelserne for anvendelse af succession kan deles op i to forhold, nemlig betingelser for erhver-

veren og betingelser for virksomheden10.  

Erhververen 

Som udgangspunkt kan der kun ske overdragelse med succession, hvis erhververen enten er et nært 

familiemedlem eller nær medarbejder. Med nært familiemedlem menes børn, børnebørn, søskende, 

søskendes børn og børnebørn. Adoptivforhold eller stedbarnsforhold sidestilles med naturligt slægt-

skabsforhold11. Fokus vil blive lagt på overdragelse med succession indenfor familien, som også 

nævnt i problemformuleringen, hvorfor nære medarbejdere ikke vil blive uddybet nærmere. 

Det er endvidere et krav, at erhververen skal erhverve mindst 1 procent af stemmeværdien i selska-

bet12. De aktier/anparter, der erhverves, skal anses som hovedaktionæraktier/anparter i selskabet. 

For at aktierne/anparterne kan anses for hovedaktionæraktier/anparter, skal overdrageren inden for 

                                                
10 Med virksomheden menes både virksomheder i personligt regi og virksomheder i selskabsform 
11 KSL § 33C, stk.1 og ABL § 34, stk.1, nr.1 
12 ABL § 34, stk. 1, nr. 2 
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de seneste 5 år inden overdragelsen have ejet mindst 25 procent af aktierne/anparterne eller have 

rådet over mere end 50 procent af stemmeværdien13.  

Reglerne om succession gælder kun for personer, der er fuldt skattepligtige til Danmark, jf. kilde-

skattelovens § 1 og aktieavancebeskatningslovens § 34, stk.3. Dette resulterer i, at reglerne om suc-

cession ikke kan anvendes, hvis f.eks. børnene, der skal have overdraget virksomheden, bor i ud-

landet. 

Virksomheden 

For at der kan ske overdragelse af en virksomhed med succession, er det et krav, at virksomheden 

skal anses for en aktiv virksomhed. Definitionen på en aktiv virksomhed i dette tilfælde er, hvis 

aktiviteten ikke i overvejende grad består i udlejning af fast ejendom eller besiddelse af kontanter, 

værdipapirer eller lignende. Bortforpagtning af landbrugs- og skovbrugsejendomme samt udlejning 

af næringsejendomme anses dog for aktiv virksomhed14. Heraf følger, at udlejningsejendomme an-

ses som værende passiv virksomhed og dermed ikke kan overdrages med succession. 

Når der om aktiviteten defineres ”i overvejende grad” menes der, at mere end 75 procent af aktiver-

nes handelsværdi er investeret i udlejningsejendomme, kontanter, værdipapirer eller lignende, og at 

mere end 75 procent af virksomhedens indtægter stammer fra afkast af disse aktiver. Værdierne 

opgøres på overdragelsestidspunktet som gennemsnittet af de seneste 3 år forud for overdragelsen. 

Disse virksomheder defineres typisk som pengetanke15.  

 

 

 

 

 

                                                
13 ABL § 4, stk.1 
14 ABL § 34, stk.1, nr. 4 og 5 
15 ABL § 34, stk. 6 
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5.1. Overdragelse af personligt ejet virksomhed 

Et generationsskifte kan både ske af en personlig ejet virksomhed og af et selskab. I nedenstående 

afsnit vil der blive gennemgået muligheden for overdragelse af en personlig ejet virksomhed. 

Selve overdragelsen kan illustreres ved hjælp af nedenstående figur: 

  

Figur 6 - Illustration af overdragelse af personligt ejet virksomhed 

Når der sker en overdragelse af en virksomhed, sidestilles dette med et salg af virksomheden. Dette 

resulterer i, at den afstående part bliver beskattet af gevinsten ved afståelsen af virksomheden. I 

størstedelen af tilfældene vil dette medføre en betydelig skattebetaling, som den afstående part 

eventuelt ikke har likviditeten til. Denne opståede skat vil derfor kunne medføre en unødvendig 

optagelse af lån for at kunne betale denne skat. 

Ud fra dette vil de fleste virksomhedsejere se bort fra at afhænde deres virksomhed og ser hellere en 

udskydelse af et eventuelt salg som en mere favorabel løsning. Denne situation er ikke optimal for 

hverken den nuværende virksomhedsejer, medarbejdere, den mulige kommende ejer eller samfun-

det.   

Denne problemstilling har således medført, at politikerne har muliggjort at gennemføre et generati-

onsskifte af en personlig ejet virksomhed ved brug af skattemæssig succession. Dette resulterer i, at 

der kan ske en overdragelse af den personlig ejede virksomhed, uden at det vil udløse nogen skatte-

betaling hos overdrageren på overdragelsestidspunktet. For at der kan blive tale om skattemæssig 

succession, er der dog nogle forhold, som skal være opfyldt. Her henvises til tidligere afsnit om-

kring successionsprincippet. 
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Først og fremmest kan det nævnes, at reglerne omkring succession kun kan anvendes, hvis overdra-

ger og erhverver er enige om, at den aktuelle virksomhed skal overdrages ved succession. Denne 

beslutning skal senest meddeles til SKAT ved indgivelse af overdragerens selvangivelse, jf. Kilde-

skattelovens §33C, stk.7. Sker denne meddelelse ikke til SKAT, vil overdragelsen anses for at være 

skattepligtig. Dette resulterer, at overdrageren kommer til at betale skat af den eventuelle fortjene-

ste, der måtte eksistere. På den anden side vil det for erhververen betyde, at aktiverne vil blive anset 

som anskaffet på tidspunktet for overdragelsen og til den aktuelle handelsværdi på tidspunktet for 

overdragelsen. 

5.1.1. Personkredsen 

Reglerne om skattemæssig succession ved overdragelse af personlig ejet virksomhed, kan kun an-

vendes af en begrænset kreds af personer16. Der kan således ske overdragelse i levende live af en 

virksomhed eller en andel heraf til børn, børnebørn, søskende og søskendes børn. Endvidere side-

stilles adoptivforhold og stedbørnsforhold med disse. Der kan ligeledes ske overdragelse til ægte-

fæller17. Derimod er det ikke muligt, at anvende reglerne ved overdragelse i opadgående forhold 

(forældre/bedsteforældre).  

5.1.2. Virksomheden 

Når der skal ske overdragelse af en personlig ejet virksomhed med succession, fremgår det af Kil-

deskattelovens §33C, at der kan succederes i en virksomhed eller en andel heraf. Det er med andre 

ord en betingelse for succession, at hele virksomheden eller en ideel andel af virksomheden overta-

ges. Det vil sige, at der ikke kan ske overdragelse efter reglerne om skattemæssig succession af en-

keltstående aktiver, som ikke kan anses for at udgøre en hel virksomhed. 

Betegnelsen virksomhed, som er anvendt i Kildeskatteloven, må antages, at det overdragne betrag-

tes som en erhvervsmæssig virksomhed. Dette resulterer i, at der ikke kan ske overdragelse af et 

aktiv med succession, såfremt aktivet bærer præg af privat formål. 

Overdragelse af personlig ejet virksomhed med succession kan, ud fra ovenstående, ske ved over-

dragelse af en virksomhed eller en andel heraf. F.eks. kan der være tale om en overdragelse af en 

                                                
16 KSL § 33C 
17 KSL § 26A og 26B 
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personlig ejet virksomhed fra far til søn, hvor der kun vil blive overdraget halvdelen af virksomhe-

den til sønnen. Dette vil blive betragtet som et indgået interessentskab mellem far og søn, hvor de så 

vil eje en andel af virksomheden hver. 

De aktiver, som kan overdrages samlet eller som en ideel andel, er de aktiver i virksomheden, hvor 

fortjenesten ellers vil blive beskattet i forbindelse med virksomhedsafståelsen. Nedenstående frem-

hæves virksomhedsaktiver, der kan overdrages med succession: 

• Afskrivningsberettigede bygninger. 

• Maskiner, inventar og lignende driftsmidler. 

• Landbrugets husdyrbesætninger. 

• Fast ejendom, når overdrageren driver næring med køb og salg. 

• Fast ejendom, hvor avancen beskattes efter EBL, og som indgår i overdragerens eller over-

dragerens samlevende ægtefælles erhvervsvirksomhed. 

• Aktier og obligationer, når overdrageren driver næring med køb og salg. 

• Luftfartøjer. 

• Skibe. 

• Varelager, herunder landbrugets beholdninger18. 

Når der i den personlig ejede virksomhed indgår en ejendom, skal den nuværende ejer være op-

mærksom, såfremt der tænkes på overdragelse. Ud fra ovenstående, er det muligt, at overdrage med 

succession. Hvis der er tale om udlejning af anden fast ejendom, end fast ejendom som benyttes til 

landbrug, gartneri, planteskole, frugtplantage eller skovbrug, jf. Vurderingslovens §33, stk.1 eller 7, 

anses dette ikke i relation til Kildeskattelovens §33C for erhvervsvirksomhed. Dette betyder der-

med, at reglerne om succession ved overdragelse af personlig ejet virksomhed ikke kan anvendes. 

                                                
18 LV, 2010-1, E.I.7 
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Det fremgår af bestemmelsen i KSL § 33 C, at der kan succederes i en erhvervsvirksomhed, en af 

flere erhvervsvirksomheder eller en andel af en eller flere erhvervsvirksomheder.  

Succession kan dermed ske ved overdragelse af hele virksomheden, en af flere virksomheder, en 

ideel andel af hele virksomheden eller en af flere virksomheder og ved overdragelse af en andel, der 

ikke er en ideel andel af hele virksomheden, men som i sig selv udgør en selvstændig virksomhed19. 

5.1.3. Skatteordninger 

Erhververen kan ikke succedere i overdragerens henlæggelser til etableringskonto. Overdrageren 

skal derfor efterbeskattes af disse henlæggelser i overensstemmelse med de almindelige regler ved-

rørende virksomhedsafståelse, såfremt der eksisterer ubenyttede midler fra disse. 

Erhververen kan til gengæld anvende egne investeringsfonds- eller etableringskontomidler til for-

lods afskrivning på aktiver, der erhverves ved succession, jf. SKM2005.17.LR. I den nævnte afgø-

relse udtalte Ligningsrådet, at erhververens anskaffelsestidspunkt i relation til etableringskontolo-

ven for de aktiver, der blev erhvervet ved succession, er det samme tidspunkt, som tidspunktet for 

erhvervelse af den i sagen omhandlede ejendom20. 

Endvidere fremgår det af Kildeskattelovens §33C, stk.5, at erhververen kan overtage indestående på 

konto for opsparet overskud i virksomhedsordningen. Dette resulterer i, at overdragerens eventuelle 

latente skat vedrørende det opsparede overskud, bliver overført til erhververen.  

Dette er betinget, at overdrageren har anvendt virksomhedsordningen ved udløbet af indkomståret 

forud for overdragelsen, samtidig med at erhververen har opfyldt de opstillede betingelser i Virk-

somhedsskatteloven. Det er endvidere en betingelse, at overdragelsen skal ske efter udløbet af sidste 

indkomstår. 

Såfremt der kun sker overdragelse af en ideel andel af den personlig ejede virksomhed, er der lige-

ledes mulighed for succession i indestående på konto for opsparet overskud. Det skal dog være mu-

ligt at adskille konto for opsparet overskud, således at det kun er en del af det opsparede overskud 

                                                
19 LV, 2010-1, E.I.7 
20 LV, 2010-1, E.I.7 
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vedrørende den ideelle andel af virksomheden, der succederes i. Denne regel i Kildeskattelovens 

§33C, stk.5. er ikke et krav. Det vil sige, at det ikke er en betingelse, at der skal ske overdragelse af 

indestående på konto for opsparet overskud ved succession. Med andre ord er det muligt at overdra-

ge en virksomhed med succession, uden det er et krav, at der samtidig sker overdragelse af indestå-

ende på konto for opsparet overskud ved succession. 

Anvender overdrageren kapitalafkastordningen, forudsætter erhververens overtagelse af indeståen-

de på konjunkturudligningskontoen ved udløbet af indkomståret forud for overdragelsen, at over-

dragelsen finder sted dagen efter indkomstårs udløb, jf. Kildeskattelovens § 33 C, stk. 6. De ovenfor 

beskrevne regler omkring succession i konto for opsparet overskud, er identiske set i forhold til ka-

pitalafkastordningen, hvorfor der henvises dertil21. 

5.1.4. Finansiering 

Finansiering af en virksomhedsoverdragelse kan ske på flere måder. Først og fremmest kan erhver-

veren betale det fulde vederlag til overdrageren, og dette kan ske i form af en kontant betaling eller 

ved oprettelse af et gældsbrev. Endvidere kan erhververen modtage virksomheden som gave fra 

overdrageren. Endelig er der også mulighed for, at der anvendes en kombination af dette, således at 

en del af virksomheden overdrages som gave, mens den resterende del finansieres ved hjælp af et 

gældsbrev eller kontant betaling. Denne form for kombination ses hyppigt indenfor generationsskif-

ter i familiekredse. 

Foretages overdragelsen af virksomheden ved enten hel eller delvis gaveoverdragelse, vil dette få 

betydning for erhververen. Er modtageren af gaven omfattet af personkredsen i Boafgiftslovens 

§22, skal der betales gaveafgift. Gaveafgiften udgør 15 procent af den del af gaven, som overstiger 

et bundfradrag på kr. 58.700 (2010-niveau). Personkredsen i Boafgiftsloven omfatter ikke søskende 

og søskendes børn. Sker en overdragelse til disse personer i form af gave, er de skattepligtige af 

værdien i henhold til Statsskatteloven§ 4, stk.1. 

Såfremt overdragelse af en virksomhed sker ved enten hel eller delvis gaveoverdragelse, og der i 

den forbindelse enten skal betales gaveafgift eller betales skat af gaven, indtræder begrebet passiv-

post. I medfør af Boafgiftslovens §28, stk.1, kan passivposter efter Kildeskattelovens §33D til ud-

                                                
21 LV, 2010-1, E.I.7 
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ligning af gavemodtagerens eventuelle fremtidige skattetilsvar, fratrækkes inden beregningen af 

gaveafgift. Passivposter fastsættes efter Kildeskattelovens §33 D, når modtageren indtræder i over-

dragerens skattemæssige stilling (skattemæssig succession) med hensyn til aktiver, der er overdra-

get til den pågældende som hel eller delvis gave. Fradrag for passivposter ved værdiansættelsen af 

gaver er derfor udelukket, hvis modtageren ikke indtræder i overdragerens skattemæssige stilling.  

Der kan således ikke beregnes passivposter for de aktiver, der i Kildeskattelovens §33C undtages 

fra succession, eksempelvis udlejning af fast ejendom. Passivposten beregnes på grundlag af den 

skattepligtige fortjeneste, som ville være fremkommet, hvis gavegiver havde solgt aktivet på det 

tidspunkt, hvor det blev overdraget som gave, jf. Kildeskattelovens §33 D, stk.2. Skulle passivpo-

sten blive negativ, sættes denne til 0. 

Passivposter beregnes som 30 procent af den skattepligtige fortjeneste, der vil fremkomme ved al-

mindeligt salg. Er der derimod tale om salg af aktiver, der udløser beskatning som aktieindkomst 

(unoterede aktier), vil passivposten opgøres som 22 procent og 12,5 procent (børsnoterede aktier) af 

den beregnede avance22. I de tilfælde hvor erhververen overtager overdragerens konto for opsparet 

overskud i virksomhedsordningen eller konjunkturudligningskontoen i kapitalafkastordningen, skal 

der ligeledes beregnes en passivpost.  

Nedenstående procentsatser anvendes ved beregning af passivposten: 

• 9 procent for overskud opsparet i indkomståret 1991 (kun VSO) 

• 12 procent for overskud opsparet i indkomstårene 1992-1998 

• 13,5 procent for overskud opsparet i indkomstårene 1999-2000 

• 15 procent for overskud opsparet i indkomstårene 2001-2004 

• 16,5 procent for overskud opsparet i indkomståret 2005-2006 

• 18,75 procent for overskud opsparet i indkomståret 2007 og senere indkomstår23   

                                                
22 Skatteretten 2, 4. udgave side 281 af Jan Pedersen, Kurt Siggard, Niels Winther-Sørensen, Jakob Bundgaard 
23 SKM.dk/tal_statistik/satser 
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Når der foretages en overdragelse af en virksomhed, er der især fokus på værdiansættelsen af akti-

verne, som indgår i virksomheden. Denne værdiansættelse er grundlaget for den korrekte overdra-

gelse, og i den sammenhæng også beregningen af passivposter. Overdragelse mellem interessefor-

bundne parter er der specielt fokus på fra SKAT’s side. Dette skyldes især, at der kunne være en 

interesse i at overdrage virksomheden til en lavere værdi end handelsværdien. 

5.1.5. Løbende overdragelse af virksomhed 

Overdragelse af en erhvervsvirksomhed til en person indenfor personkredsen, jf. afsnit 5.1.1. om 

personkredsen, kan godt ske i flere omgange over en kortere årrække. Sker der overdragelse af en 

virksomhed ved flere på hinanden følgende deloverdragelser mellem de samme personer, skal der 

ved deloverdragelse tages stilling til succession. Dette gælder uafhængigt af, hvad der blev besluttet 

ved forrige deloverdragelse. Det er dermed muligt at foretage enkelte deloverdragelser med succes-

sion, uden at nødvendigvis alle deloverdragelser skal ske ved skattemæssig succession. Overdrages 

en virksomhed til flere erhververe, er der mulighed for, at de enkelte erhververe kan vælge succes-

sion i fællesskab med overdrageren uafhængigt af de øvrige erhververe24. 

Denne mulighed for at strække en virksomhedsoverdragelse ud over en længere periode, vil have en 

stor betydning for finansieringen af virksomhedsoverdragelsen. En eventuel virksomhedsoverdra-

gelse, som ville have set umulig ud, kan pludselig gennemføres, da erhververen har mulighed for at 

fordele betalingen over en længere årrække. I den forbindelse giver det endvidere overdrageren mu-

lighed for at nedtrappe sin deltagelse i virksomheden og dermed give erhververen en glidende ind-

læring i virksomheden, inden en endelig overdragelse. 

5.1.6. Fordele og ulemper 

Overdragelse af den personlig ejede virksomhed indeholder både fordele og ulemper set i forhold til 

overdrager og erhverver. Først og fremmest udløser en virksomhedsoverdragelse med succession 

ingen beskatning. Dette skyldes, at erhververen indtræder i overdragerens skattemæssige stilling. 

Der er ligeledes mulighed for at overdrage den personlig ejede virksomhed helt eller delvis som 

gave, hvilket resulterer i, at der skal betales en gaveafgift på 15 procent af den del af købesummen, 

                                                
24 LV, 2010-1, E.I.7 
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som overstiger et bundfradrag på kr. 58.700 (2010-niveau) reduceret for passivposter. Dette medfø-

rer en ulempe set i forhold til erhverver, da gaveafgiften skal betales i forbindelse med overtagelsen 

af virksomheden og dermed er likviditetskrævende set i forhold til erhverver. 

Det, at virksomhedsoverdragelsen kan foregå over en længere periode, medfører også en fordel, idet 

overdrageren har mulighed for at trappe langsomt ned samtidig med, at erhververen løbende kan få 

erfaringer om virksomheden. Denne løbende overdragelse er ligeledes med til, at erhververen får 

mulighed for at fordele omkostninger til finansiering af købet over tid, og i den forbindelse vil be-

hovet for likviditet i starten blive formindsket. 

For et optimalt generationsskifte ved virksomhedsoverdragelse med succession skal samarbejde 

mellem overdrager og erhverver fungere godt. Her tænkes specielt på løbende overdragelse af virk-

somhed. 
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5.2. Virksomhedsomdannelse, skattepligtig / skattefri 

Dette kapitel vil fokusere på virksomhedsomdannelse i relation til generationsskifte. Omdannelse af 

en personlig ejet virksomhed til et selskab kan enten ske ved en skattepligtig eller skattefri virk-

somhedsomdannelse. 

Der kan være flere årsager til, at der vælges en virksomhedsomdannelse. Hvis den personligt drevne 

virksomhed gennem tiden har udviklet sig omsætnings- og indtjeningsmæssigt, og virksomhedens 

balance og egenkapital er vokset, så er tiden muligvis kommet, hvor virksomheden mere hensigts-

mæssigt kan fortsætte som anpartsselskab eller aktieselskab. Endvidere kan omdannelsen ske for at 

forberede et muligt kommende generationsskifte, som tilfældet er i denne opgave. 

Da dette kapitel fokuserer på virksomhedsomdannelse i forbindelse med generationsskifte, vil de 

gældende regler først blive gennemgået. Dernæst vil der blive taget stilling til, hvorledes et genera-

tionsskifte af det nye selskab kan gennemføres. 

Selve virksomhedsomdannelsen kan illustreres ved hjælp af nedenstående figur: 

 

Figur 7 - Illustration af virksomhedsomdannelse 

 

5.2.1. Skattepligtig virksomhedsomdannelse 

Når der foretages en skattepligtig virksomhedsomdannelse ved indskud af en personlig ejet virk-

somhed i et aktie- eller anpartsselskab, ændres ejendomsretten af virksomhedens aktiver og passi-

ver. Det nye selskab overtager ejendomsretten af virksomhedens aktiver og passiver, og dermed får 

den hidtidige ejer vederlaget for virksomheden i form af aktier eller anparter i det nystiftede sel-

skab.  
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Virksomhedsomdannelsen kan foretages som en skattepligtig omdannelse til handelsværdi, hvilket 

betyder, at skatten af konstaterede skattepligtige avancer forfalder til betaling som følge af omdan-

nelsen. Der er derfor gjort rent bord med hensyn til den skat, der har hvilet på virksomhedens skat-

terelevante aktiver frem til omdannelsesdatoen. Dette gælder også oparbejdet goodwill. Der er for-

skellige metoder til, hvordan de faktiske anskaffelses- og afståelsessummer skal omregnes. Anskaf-

felsessum og afståelsessum for goodwill m.v. omregnes til kontantværdi. Endvidere skal anskaffel-

sessum og afståelsessum for afskrivningsberettigede maskiner og inventar m.v. kontantomregnes25. 

En skattepligtig virksomhedsomdannelse er på grund af skattebetalingen likviditetskrævende i stør-

re eller mindre omfang for overdrageren, hvilket tit kan være en hindring for at gennemføre en el-

lers fornuftig omdannelse. Derfor vil et generationsskifte af en personlig ejet virksomhed ved om-

dannelse til selskab, og efterfølgende overdragelse af selskabet til næste generation, typisk ikke ske 

ved en skattepligtig virksomhedsomdannelse.  

Ud fra denne betragtning vil mange virksomhedsejere, der overvejer en virksomhedsomdannelse i 

forbindelse med et generationsskifte, vælge at udskyde skattebetalingen til et senere tidspunkt. Det-

te kan gøres ved anvendelse af reglerne omkring skattefri virksomhedsomdannelse, som vil blive 

gennemgået efterfølgende.  

Derimod kan det være en fordel at anvende reglerne omkring skattepligtig virksomhedsomdannelse, 

hvis der er tale om en uvæsentlig beskatning, eller såfremt der opstår et tab, som kan fradrages i 

personens skattepligtige indkomst. Da størstedelen af omdannelser sker ved reglerne omkring skat-

tefri virksomhedsomdannelse, vil der ikke blive analyseret yderligere på reglerne omkring skatte-

pligtig virksomhedsomdannelse. Vi vil i stedet fokusere på reglerne omkring skattefri virksomheds-

omdannelse. 

5.2.2. Skattefri virksomhedsomdannelse 

Som nævnt i ovenstående afsnit, vil en virksomhedsomdannelse blive betragtet som et salg af den 

eksisterende virksomhed med efterfølgende avancebeskatning for den tidligere ejer. Dette resulterer 

i mange tilfælde i en ikke uvæsentlig skattebetaling for den tidligere ejer, som måske ikke har den 

nødvendige frie likviditet til at betale denne. 

                                                
25 LV, 2010-1, E.H.1 
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Netop denne situation er forsøgt undgået ved indførslen af Virksomhedsomdannelsesloven, der 

danner grundlag for at gennemføre en skattefri virksomhedsomdannelse. Dette indebærer i princip-

pet, at det nystiftede selskab succederer i værdierne fra den personligt ejede virksomhed. Dermed 

vil omdannelse til selskab ikke udløse beskatning hos den tidligere ejer, men i stedet vil selskabet 

overtage den latente skattebetaling, som muligvis opstår senere ved et eventuelt salg. 

Den tidligere ejer vil som udgangspunkt modtage betaling for sin virksomhed i form af aktier eller 

anparter i selskabet. Den tidligere ejer vil først blive endelig beskattet på det tidspunkt, hvor aktier-

ne eller anparterne i selskabet afstås, eller hvis selskabet likvideres26. 

De virksomheder, der kan omdannes efter virksomhedsomdannelsesloven, er personligt ejede virk-

somheder, samt i et vist omfang virksomheder, der drives af flere i forening. Det er dog ikke muligt, 

at anvende reglerne om skattefri virksomhedsomdannelse, såfremt en eller flere af interessenterne 

ikke er en fysisk person, men f.eks. et selskab. Det er altså ikke muligt, at anvende reglerne om 

skattefri virksomhedsomdannelse, hvis et selskab konstateres at være i den eksisterende ejerkreds. 

Skattefri omdannelse af personligt ejede virksomheder kan ske til nystiftede/eksisterende aktie- 

eller anpartsselskaber, som er registreret her i landet27. Overdragelse kan derimod ikke ske til ek-

sempelvis brugsforeninger, andelsforeninger eller skattefri institutioner. Overdragelsen kan endvi-

dere ikke ske til et udenlandsk registreret selskab. Såfremt overdragelsen sker til et eksisterende 

selskab, skal nedenstående betingelser være opfyldt: 

• Selskabet skal senest være stiftet på omdannelsesdatoen. 

• Selskabet skal ikke forud for tidspunktet, hvor overdragelsen finder sted, have drevet er-

hvervsmæssig virksomhed, og 

• selskabets egenkapital skal fra stiftelsen have henstået som et ubehæftet kontant indeståen-

de i et pengeinstitut28. 

                                                
26 LV, 2010-2, E.H.2 
27 VOL §1, stk.1 
28 LV, 2010-2, E.H.2 
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Det er således en forudsætning, at selskabet fra stiftelsen indtil omdannelsen har været uden anden 

aktivitet end forrentning af indskudskapitalen (Skuffeselskab). Endvidere skal ejeren af den person-

ligt ejede virksomhed på overdragelsestidspunktet eje hele aktie- eller anpartskapitalen i selskabet. 

Er der tale om en virksomhed med flere ejere, skal ejerne på overdragelsestidspunktet eje aktie- 

eller anpartskapitalen i samme forhold som deres andele i den personligt ejede virksomhed. 

Ovenstående er betingelser for det modtagende selskab. Der er endvidere en række betingelser, der 

skal være opfyldt, før reglerne om skattefri virksomhedsomdannelse kan anvendes. Disse betingel-

ser fremgår af nedenstående: 

• Den tidligere personlige ejer på tidspunktet for omdannelsen er undergivet fuld skattepligt i 

henhold til KSL § 1. 

• Alle aktiver og passiver i virksomheden skal overdrages til selskabet 

• Hele vederlaget for virksomheden skal efter VOL § 2, stk. 1, nr. 3, ydes i form af aktier el-

ler anparter i selskabet. 

• Pålydendet af de aktier eller anparter, der ydes som vederlag for virksomheden, skal svare 

til den samlede aktie- eller anpartskapital, jf. § VOL 2, stk. 1, nr. 4. 

• Aktiernes eller anparternes anskaffelsessum, opgjort efter VOL § 4, stk. 2 og 3, må som ud-

gangspunkt ikke være negativ, jf. VOL § 2, stk. 1, nr. 5. 

• Omdannelsen skal have fundet sted senest 6 måneder efter omdannelsesdatoen, jf. VOL § 2, 

stk. 1, nr. 6. 

• Udskudt skat skal hensættes i den ved omdannelsen udarbejdede åbningsbalance, jf. VOL § 

2, stk. 1, nr. 829. 

Ovenstående betingelser skal være opfyldt, før reglerne om skattefri virksomhedsomdannelse kan 

anvendes. Såfremt SKAT ikke betragter en eller flere af betingelserne som at være opfyldt, vil de 

nægte anvendelse af reglerne om skattefri virksomhedsomdannelse. Dette vil så resultere i beskat-

ning som ved en helt almindelig afståelse af en virksomhed. Set i forhold til den tidligere ejers inte-

resse, skal det sikres på forhånd, at alle betingelser er opfyldt. 

                                                
29 LV, 2010-2, E.H.2.1 
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Omdannelsen af virksomheden skal ske på den efterfølgende dag efter statusdagen for det sidste 

årsregnskab i den personligt ejede virksomhed. Reglen skal ses i sammenhæng med princippet for 

skattemæssig succession. Når der er sket en omdannelse fra personlig ejet virksomhed til selskab, 

kan der dernæst ske overdragelse af aktierne eller anparterne i virksomheden. Denne overdragelse 

kan foretages enten til familie eller nære medarbejdere. Vi vil dog kun fokusere på familien i denne 

afhandling. Overdragelsen sker i form af, at overdrageren sælger sine aktier eller anparter til er-

hververen ved anvendelse af reglerne omkring skattemæssig succession. Der er forskellige forhold, 

der skal være opfyldt, før reglerne omkring skattemæssig succession ved overdragelse af aktier eller 

anparter kan anvendes. Her henvises til tidligere afsnit omkring skattemæssig succession, som be-

skriver de særlige regler omkring skattemæssig succession. 

5.2.3. Fordele og ulemper 

Denne model til forberedelse af gennemførsel af et generationsskifte indeholder både fordele og 

ulemper set i forhold til overdrager og erhverver. Den store fordel vil være muligheden for skattefri 

virksomhedsomdannelse. Dette er en fordel for ejeren af den tidligere personligt ejet virksomhed, 

da omdannelsen ikke medfører beskatning. Beskatningen vil først træde i kræft på det tidspunkt, 

hvor ejeren afhænder aktier eller anparter i det nye selskab, eller når selskabet likvideres. 

Selve omdannelsen af virksomheden skal gennemføres, inden det egentlige generationsskifte ved 

overdragelse af aktier eller anparter i selskabet kan gennemføres. På den baggrund skal det fremhæ-

ves, at anvendelse af reglerne omkring virksomhedsomdannelse i relation til gennemførsel af et 

generationsskifte kræver fokus på den tidsmæssige planlægning. 
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5.3. Aktieombytning, skattepligtig / skattefri 

Dette kapitel vil fokusere på generationsskifte af et selskab ved anvendelse af reglerne omkring 

aktieombytning i relation til stiftelse af holdingselskab. Kapitlet vil se på de muligheder, der er for 

netop dette, med henblik på generationsskifte af et selskab til familie. 

Ved en aktieombytning erhverver et selskab aktier/anparter i et andet selskab. Som vederlag for de 

ombyttede aktier/anparter tildeles aktionæren/anpartshaveren i det erhvervede selskab helt eller del-

vis aktier/anparter i det erhvervende selskab30. 

Formålet med at stifte et holdingselskab i forbindelse med et generationsskifte kan eksemplificeres 

ud fra følgende: 

1. Overdrager ejer et driftsselskab, som denne ønsker at overdrage til erhverver. 

2. Overdrager stifter et holdingselskab, som erhverver alle anparterne i driftsselskabet. 

3. Driftskapital overføres fra driftsselskab til holdingselskab i form af skattefrit udbytte. 

4. Efter en periode afstår holdingselskabet anparterne skattefrit i driftsselskabet til erhverve-

rens nystiftede holdingselskab. 

5. Generationsskifte er gennemført og overdrageren ejer kun anparterne i sit holdingselskab. 

Selve ombytningen kan illustreres ved hjælp af nedenstående figur: 

 

Figur 8 - Illustration af aktieombytning 

                                                
30 Justitia nr. 3-2008 – Skattefrie omstruktureringer 
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Ovenstående scenarie, hvor der etableres et holdingselskab, der erhverver driftsselskabet, betegnes 

som aktieombytning. Som vist i figuren ombytter overdrageren sine anparter i det indskydende sel-

skab Drift ApS til anparter i det modtagende selskab ApS Holding. Aktieombytningen kan foretages 

både skattepligtigt og skattefrit. Disse 2 former for aktieombytning vil blive gennemgået senere i 

dette kapitel.  

Ved den skattepligtige aktieombytning sker der realisationsbeskatning ved salget af anparterne i det 

erhvervede selskab, da dette betragtes som en almindelig afståelse af anparter samtidig med en er-

hvervelse af anparter i et nyt selskab. Der er dog mulighed for at undgå beskatning ved aktieombyt-

ning, såfremt reglerne i Aktieavancebeskatningslovens §36 finder anvendelse. Dette medfører, at 

aktieombytningen ikke udløser beskatning på tidspunktet for aktieombytningen, men i stedet sker 

beskatningen først, når anparterne i holdingselskabet afstås, eller hvis holdingselskabet likvideres. 

Aktieombytningen kan indgå som et forberedende tiltag i et generationsskifte, men det er således 

ikke en generationsskiftemodel i sig selv. Der vil i det følgende blive redegjort for de forhold, som 

opmærksomheden skal henledes på i forbindelse med aktieombytning som forberedelse til et gene-

rationsskifte. 

5.3.1. Personkredsen 

I de tidligere afsnit har der været en begrænset kreds af personer, der har haft mulighed for at an-

vende reglerne. Dette gør sig særligt gældende i forbindelse med succession. Set i forhold til aktie-

ombytning kræver dette ikke i sig selv en bestemt personkreds. Det er, som tidligere nævnt, muligt 

for hovedaktionæren i det erhvervede selskab at etablere et holdingselskab (det erhvervende sel-

skab), som indskydes mellem hovedaktionæren og driftsselskabet. Denne transaktion kræver ikke 

særlige forhold hos hovedaktionæren. Det skal dog pointeres, at aktierne i det erhvervende selskab 

(holdingselskabet) behandles på samme måde for så vidt angår anskaffelsessum og anskaffelses-

tidspunkt som aktierne i det erhvervede selskab (driftsselskabet)31. 

Når denne aktieombytning er foretaget, er der mulighed for at sælge driftsselskabet til tredje mand, 

således at den oprindelige aktionær blot har sit holdingselskab. Salget af driftsselskabet kan ske 
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såvel til familiemedlemmer, medarbejdere som tredjemand. Der er i den forbindelse ikke særlige 

forhold i personkredsen, der skal tages hensyn til. 

5.3.2. Selskabet 

Som nævnt tidligere kan en aktieombytning gennemføres enten som en skattefri eller skattepligtig 

aktieombytning. Der er endvidere mulighed for at gennemføre aktieombytningen med eller uden 

tilladelse. Dette vil blive gennemgået i de følgende delafsnit med henblik på de særlige forhold, der 

skal være opfyldt for anvendelse af henholdsvis skattefri og skattepligtig aktieombytning.  

5.3.2.1. Skattepligtig aktieombytning 

Den skattepligtige aktieombytning kræver ingen tilladelse fra overdrageren (aktionæren), som er 

tilfældet med den skattefrie aktieombytning. Idet aktionæren ønsker, at aktieombytningen skal ske 

som en skattepligtig aktieombytning, skal aktionæren i stedet selvangive afståelsen af aktierne32. 

Dette resulterer i, at aktionæren vil blive avancebeskattet af den eventuelle gevinst ved afståelsen af 

aktierne efter reglerne i aktieavancebeskatningsloven. Er aktionæren en fysisk person, vil der ske 

beskatning af gevinsten af såvel børsnoterede som unoterede aktier, uanset ejertid og aktiebehold-

ningens størrelse33. Aktionæren beskattes i 2010 med 28 procent af de første kr 48.300 (ægtefæller 

kr. 96.600) og 43 procent af den resterende aktieindkomst over kr. 48.300. Der er dog ved tab en 

forskel på behandlingen af børsnoterede aktier set i forhold til unoterede aktier. Dette beskrives ud 

fra nedenstående. 

5.3.3. Skattefri aktieombytning med tilladelse 

En skattefri aktieombytning kræver tilladelse, jf. § 36 i aktieavancebeskatningsloven. Der er dog 

skabt en mulighed for, at en skattefri aktieombytning kan gennemføres uden tilladelse. Dette vil 

blive gennemgået i næste afsnit. I dette afsnit vil fokus blive lagt på såvel de objektive som de sub-

jektive betingelser for at foretage en skattefri aktieombytning med tilladelse. 

I ABL § 36 er der fastsat en række objektive betingelser, som skal være opfyldt, inden der kan gives 

tilladelse til at gennemføre en skattefri aktieombytning. Disse objektive betingelser kan direkte ud-
                                                
32 LV, 2010-1, S.G.18.6 
33 LV, 2010-1, S.G.3.1 
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ledes fra lovteksten i modsætning til de subjektive betingelser, som vil blive gennemgået senere. 

Betingelserne kan opdeles i seks hovedgrupper, som vil blive gennemgået i dette afsnit. 

5.3.3.1. Selskabet 

Der er begrænsninger for hvilke selskabsformer, der kan anvende reglerne omkring skattefri aktie-

ombytning. I ABL § 36, stk.1. fremgår det, at selskaber, som er omfattet af begrebet selskab i en 

medlemsstat, jf. fusionsbeskatningsdirektivets artikel 3, kan anvende reglerne. Ifølge denne artikel 

forstås der ved et selskab i en medlemsstat følgende selskaber: 

• Selskaber, der antager en af de nævnte former, som er anført i bilaget34.  

• Selskaber, som ifølge skattelovgivningen i en medlemsstat anses for at være hjemmehørende 

i denne stat i skatteretlig forstand, og som i henhold til en overenskomst om dobbeltbeskat-

ning med et tredjeland ikke anses for at være hjemmehørende uden for fællesskabet  

• Selskaber, som desuden uden valgmulighed og uden fritagelse er omfattet af en af følgende 

former for skat – selskabsskat i Danmark – eller enhver anden form for skat, der træder i 

stedet for en af de her nævnte former. 

Ud fra ovenstående punkter, kan det konstateres, at der er visse betingelser, der skal være opfyldt 

for at falde ind under begrebet ”selskab i en medlemsstat”. Set i forhold til Danmark, så skal der 

være tale om et aktie- eller anpartsselskab, og samtidig med dette skal det skatteretligt være hjem-

mehørende i Danmark. Endelig skal selskabet betale selskabsskat til Danmark.  

5.3.3.2. Genstanden for ombytningen 

Ud fra ovenstående afsnit fremgår det, at skattefri aktieombytning kun kan gennemføres, hvis der er 

tale om bestemte former for retssubjekter. I disse retssubjekter sker der en ombytning af akti-

er/anparter i et selskab, med aktier/anparter i et andet selskab. Nedenfor vil vi se på, hvilke former 

for værdipapirer der kan ombyttes. Vi vil se på såvel den positive som den negative afgrænsning for 

på den måde at finde frem til hvilke værdipapirer, der kan og ikke kan indgå i en skattefri aktieom-

bytning. 

                                                
34 I bilaget er der anført definitioner for de selskaber der er refereret til. For dansk rets vedkommende er det aktie- og 
anpartsselskaber 
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Med henblik på den positive afgrænsning af hvilke værdipapirer der kan indgå i en skattefri aktie-

ombytning, er der ingen tvivl om, at aktier og anparter er omfattet af reglerne i ABL § 36 og derfor 

kan indgå. Dette er den mest normale form for ejerandel, der ombyttes, og medfører ikke i den 

sammenhæng nogen problemer. 

En anden type værdipapirer, der er omfattet af ABL, er tegningsretter (warrants). Tegningsretter kan 

principielt indgå i en skattefri aktieombytning på samme måde som aktier og anparter. Der har ikke 

i praksis været tilfælde, der har medført, at dette kan drages i tvivl. 

Konvertible obligationer er ligeledes omfattet af ABL, men anses ifølge administrativ praksis ikke 

for omfattet af § 3635. I LV 2010-1, S.G.18.5.1, anføres blot som begrundelse herfor, at ”det synes 

ikke at have været hensigten med bestemmelsen i § 36, at der skulle kunne ske ombytning af en 

fordring”. Såfremt der eksisterer konvertible obligationer i driftsselskabet, må obligationsindeha-

verne således konvertere obligationerne til aktier for at kunne deltage i en eventuel ombytning. I 

praksis er problemet altså blevet løst ved, at indehaveren af konvertible obligationer forud for aktie-

ombytningen, har konverteret disse til ejerandele. På baggrund af dette må det derfor antages, at 

konvertible obligationer ikke kan indgå i en aktieombytning. 

Køberettigheder er ikke omfattet af ABL, og kan derfor ikke være genstand for en skattefri aktie-

ombytning. En person eller et selskab, der har en køberet i driftsselskabet før en skattefri aktieom-

bytning, og som ved gennemførelsen af ombytningen modtager køberettigheder i moderselskabet, 

vil således som udgangspunkt blive afståelsesbeskattet efter de gældende regler herom. Begrundel-

sen for dette er, at der vil være tale om en skatteretlig afståelse af de oprindelige køberettigheder og 

derefter erhvervelse af nye køberettigheder ved den skattefri aktieombytning. Køberettigheder kan 

derfor som udgangspunkt ikke indgå i en skattefri aktieombytning. 

5.3.3.3. Flertalsombytninger 

I forbindelse med en skattefri aktieombytning, efter reglerne i ABL § 36, er det ligeledes en betin-

gelse, at det erhvervende selskab opnår flertallet af stemmerne i det erhvervede selskab ved aktie-

ombytningen. Ved flertalsombytning forstås der tilfælde, hvor aktionæren i henhold til ABL § 36, 

stk.1., ønsker at foretage en aktieombytning med ejerandel i et selskab, hvorved der sker indskud af 

                                                
35 Fusionsskatteloven med kommentarer 3. Udgave, Michael Serup side 605 
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aktier i selskabet med det resultat, at dette selskab opnår flertallet af stemmerettighederne i selska-

bet i forbindelse med aktieombytningen36.  

Af ordlyden i ABL § 36, stk.2. fremgår det, at der gælder et ubetinget krav om, at det selskab, der 

modtager indskud i form af aktier, skal opnå stemmeflertallet i det oprindelige selskab. Afgørende 

for, hvorvidt stemmeflerheden er opnået, er ikke, om der formelt set er etableret et stemmeflertal, 

men i stedet om den stemmebesiddelse, der opnås, er reel og blivende. Med andre ord må der altså 

ikke være tale om proforma transaktioner. Dette forhold beror på en konkret vurdering. Til illustra-

tion kan nævnes en afgørelse fra 2006 afsagt af Landsskatteretten (2006 720 LSR), hvor A ejede 

nominelt 76.500 aktier i et driftsselskab, svarende til 51 % af stemmerne og ønskede at ombytte 

disse aktier med aktier i et holdingselskab. Der var i denne afgørelse indgået en anpartshaverover-

enskomst, hvoraf det fremgik, at væsentlige beslutninger skulle afgøres på anpartshavermøder. Det 

vil sige, at beslutningskompetencen blev indskrænket af anpartshaveroverenskomsten. Landsskatte-

retten fastslog, at som følge af bestemmelsen i anpartshaveroverenskomsten, måtte det forstås såle-

des, at beslutningerne krævede enighed, således at holdingselskabet alene formelt og ikke reelt op-

nåede flertallet af stemmerne i selskabet. På denne baggrund blev adgang til skattefri aktieombyt-

ning nægtet. 

En anden lignende sag, som bekræfter ovenstående praksis, er SKM 2005.33. LSR. Denne sag om-

handler i korte træk et selskab, som ejes ligeligt af tre aktionærer. Disse tre aktionærer ønsker tilla-

delse til at foretage en fælles aktieombytning samt en skattefri ophørsspaltning af det holdingsel-

skab, som stiftes ved aktieombytningen, således at de efterfølgende hver især kommer til at eje de-

res aktier gennem et holdingselskab. Selvom aktionærerne ejede 100 % af det erhvervede selskab 

og dermed også 100 % af stemmeretten, fik de afslag på deres ansøgning af Landsskatteretten. Be-

grundelsen for dette var, at der i aktionæroverenskomsten for holdingselskabet var aftalt, at den 

enkelte aktionær havde vetoret vedrørende væsentlige beslutninger, som angik selskabet. Set i for-

hold til denne fortolkning fra Landskatteretten, må den siges at være en kende hård, idet aktionæ-

rerne ejede 100 % af såvel kapitalen som stemmeretten i selskabet. I betragtning af denne afgørelse, 

skal aktionærer tænke sig godt om, hvis et ønske om at indgå aftaler omkring stemmeretten i et hol-

dingselskab ikke skal ende ud i problemer med hensyn til kravet om flertallet af stemmerne. 

                                                
36 Justitia nr. 3-2008 – Skattefrie omstruktureringer side 56 
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I og med, at det er en betingelse for at opnå tilladelse til skattefri aktieombytning, at der er stemme-

flertal, skal det især huskes, at bestemmelserne i en aktionæroverenskomst / anpartshaveroverens-

komst ikke er uden betydning. Alt efter hvorledes disse overenskomster er udformet, og hvorledes 

stemmeretten i selskabet er fordelt, er det ikke sikkert, at en aktionær/anpartshaver har flertallet i 

selskabet, selvom det umiddelbart kunne se sådan ud. 

Som det fremgår af ovenstående sager angående aktieombytning, tager myndighederne udgangs-

punkt i realitetsgrundsætningen37. Såfremt en udarbejdet aktionæroverens-

komst/anpartshaveroverenskomst bevirker, at aktionærernes/anpartshavernes stemmeflertal ikke er 

reelt, vil myndighederne ikke give tilladelse til, at der foretages en skattefri aktieombytning. 

5.3.3.4. Vederlaget 

I forbindelse med en skattefri aktieombytning skal aktionærerne i det erhvervende selskab modtage 

et vederlag. Selve sammensætningen af vederlaget er i ABL § 36, stk.2, angivet til at være aktier 

eller anparter (vederlagsaktier/anparter) i det første selskab og eventuelt en kontant udligningssum. 

Overordnet sondres der således imellem vederlæggelse med aktier eller anparter og vederlæggelse 

med kontanter. Der er valgfrihed med hensyn til, hvordan vederlæggelsen skal ske. Det skal dog 

nævnes at de skattemæssige konsekvenser ved de to forskellige former for vederlæggelse er forskel-

lige, hvorfor overvejelser inden bør foretages. 

Vælges udelukkende vederlag i form af vederlagsaktier, behandles disse efter begrebet succession, 

jf. FUL § 11. Det vil sige, at der ikke sker nogen form for afståelsesbeskatning i forbindelse med 

aktieombytningen. Vælges derimod en løsning, hvor vederlaget består af såvel aktier som kontanter, 

vil der ske afståelsesbeskatning omfattet af ABL, for den del af vederlaget, der udgøres af kontan-

ter. Den tredje og sidste mulighed for sammensættelse af vederlaget er ved udelukkende at bruge 

kontanter. Er dette tilfældet, vil der slet ikke være tale om skattefri aktieombytning, men derimod en 

almindelig skattepligtig overdragelse af aktier med deraf følgende skattemæssige konsekvenser. 

Ud fra ovenstående er det fastslået, at vederlaget i forbindelse med en skattefri aktieombytning kan 

bestå enten af aktier/anparter eller kontanter. På baggrund af dette er det vigtigt at få defineret, hvad 

                                                
37 Realitetsgrundsætningens budskab er i hovedtræk, at der skal ses på realiteten i en disposition frem for den formelle 
iklædning af dispositionen 
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der hører under disse kategorier. Med hensyn til aktierne/anparterne, vil der være tale om den sam-

me problemstilling som under afsnit 5.3.2.2.2., omhandlende genstanden for ombytningen. Det blev 

her gennemgået, hvilke værdipapirer der kan indgå i en skattefri aktieombytning, hvorfor det ikke 

vil blive behandlet yderligere her. Det skal dog nævnes, at de nævnte værdipapirer i afsnit 5.3.2.2.2. 

kan ombyttes med skattemæssig succession. 

Den kontante udligningssum betales med netop kontanter. Hvorledes disse kontanter erlægges, er 

underordnet. Til illustration kan nævnes følgende: Hvis der ombyttes aktier med en værdi på kr. 

1.000.000, og har vederlagsaktierne en værdi på kr. 950.000, mens der betales en kontant udlig-

ningssum på kr. 50.000, anses aktier for kr. 50.000 for at være afstået. De således afståede aktier vil 

sædvanligvis blive vederlagt gennem en kontant udligningssum, men berigtigelse kan også ske ved 

udstedelse af gældsbrev, etablering af mellemregningstilgodehavende eller gældsovertagelse38. 

5.3.3.5. Ombytningsperioden 

Den skattefri aktieombytning skal finde sted inden for et bestemt tidsrum. Dette betegnes som om-

bytningsperioden. I forhold til dette sondres der mellem 2 tidsfrister, som er den lovbestemte kontra 

den administrative frist. Som det fremgår ordret, så findes den lovbestemte frist direkte i lovteksten, 

hvorimod den administrative frist, fastsættes i forbindelse med de enkelte tilladelser fra SKAT. 

Den lovbestemte frist fremgår af ABL § 36, stk.4, hvori der står ”Det er en betingelse, at transaktio-

ner som nævnt i stk. 1 og 3 gennemføres inden for en periode på højst 6 måneder regnet fra den 

første ombytningsdag”. Denne frist vil ikke volde de store problemer, når vi taler om selskaber med 

få aktionærer, da der ikke vil være dispositioner, som eventuel resulterer i indbyrdes stridigheder. 

Risikoen for, at fristen ikke overholdes, er betydeligt større ved aktieombytninger, hvori der indgår 

selskaber med en stor aktionærkreds. I disse tilfælde kan det være vanskeligt, at få de nødvendige 

aftaler accepteret mellem de enkelte aktionærer og dermed resulterer dette i, at aktieombytningen 

ikke kan gennemføres i tide. 

Det er dog muligt at få dispensation fra denne 6 måneders frist39. En af de situationer, hvor dispen-

sationsmuligheden er tænkt at kunne komme på tale, er hvis værdiansættelsen af aktierne i et sel-
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skab er problematisk. Dette ses eksempelvis ved nystartede selskaber, hvor aktiernes værdi først 

kan fastsættes på et senere tidspunkt end 6 måneder. Generelt kan det konstateres, at der foreligger 

en lempelig praksis på området omkring dispensationen fra 6 måneders fristen. Der skal blot ligge 

praktiske eller reelle årsager til grund for netop ansøgningen om dispensationen fra 6 måneders fri-

sten. 

Den anden tidligere nævnte frist, i forbindelse med ombytningsperioden er den administrative frist. 

Er tilladelsen til at gennemføre en skattefri aktieombytning opnået, vil det fremgå af denne, at om-

bytningen skal være foretaget senest 6 måneder fra tilladelsen er givet. Det er denne frist, der beteg-

nes som den administrative frist. Grunden til dette er, at den fastsættes af den enkelte skattemyndig-

hed i forbindelse med en konkret ansøgning. Den tidsmæssige del på henholdsvis den lovbestemte 

frist og den administrative frist er dog den samme, idet de begge er på 6 måneder. 

Der kan ligeledes dispenseres fra den administrative frist, hvis det skulle ske, at gennemførslen af 

aktieombytningen ikke kan nås inden for de 6 måneder. Praksis er lempelig, så her er der gode mu-

ligheder for at få dispensation, hvis blot begrundelsen er saglig. Baggrunden for at der er denne tids-

frist på 6 måneder for at få tilladelse til at gennemføre en skattefri aktieombytning, er, at hvis der 

ikke var dette, ville tilladelsen i princippet kunne anvendes tidsubegrænset. 

5.3.3.6. Ikke tilbagevirkende kraft 

Den sjette og sidste objektive betingelse, der skal være opfyldt, for at tilladelse til at gennemføre en 

skattefri aktieombytning er til stede, er, at den ikke kan gennemføres med tilbagevirkende kraft40. 

Omkring denne bestemmelse kan det nævnes, at den først blev tilføjet i loven i 1999. De dengang 

angivne tilladelser havde så en tilføjet tekst, som sagde, at en ombytning ikke kunne ske med tilba-

gevirkende kraft. Praksis var allerede på dette tidspunkt sådan, men ved denne nye paragraf, slap 

myndighederne fremover at tilføje dette i de tilladelser, der blev givet. 

Begrundelsen for, at det blev tilføjet i loven, at en aktieombytning ikke kan ske med tilbagevirkende 

kraft, er nok til dels med henblik på den lovmæssige behandling af lignende områder. Her kan næv-

nes som eksempel, at en skattefri virksomhedsomdannelse kan foretages med tilbagevirkende kraft, 
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hvorfor det kunne være nærliggende at drage en parallel mellem lige netop dette område og aktie-

ombytning. 

5.3.3.7. Subjektive betingelser 

I det foregående afsnit er de objektive krav, der skal være opfyldt i forbindelse med en skattefri ak-

tieombytning, blevet gennemgået. Som nævnt tidligere, er disse krav direkte opstillet i lovteksten, 

hvorfor dette ikke medfører problemer. 

Udover disse objektive betingelser ved en skattefri aktieombytning er der ligeledes krav om, at der 

skal gives tilladelse fra SKAT til at foretage transaktionen. I følgende afsnit vil det blive gennemgå-

et, hvad der kræves for at opnå denne tilladelse, og hvilke argumenter der vil blive accepteret under 

betegnelsen forsvarlige økonomiske betragtninger. 

5.3.3.7.1. Forsvarlige økonomiske betragtninger 

Som nævnt tidligere, skal en ansøgning om tilladelse til at gennemføre en skattefri aktieombytning 

begrundes med, at der foreligger forsvarlige økonomiske betragtninger. Er dette ikke tilfældet, vil 

ansøgningen højst sandsynligt blive afvist af SKAT. Det fremgår af fusionsdirektivets artikel 11, 

stk.1 litra a, at den enkelte medlemsstat har mulighed for at afslå virksomhedernes anvendelse af 

direktivet, når/hvis aktieombytningen er båret af interesser som skattesvig eller skatteunddragelse. 

Dette på trods af, at de objektive betingelser er opfyldte41. Så er spørgsmålet, hvad falder ind under 

begrebet ”forsvarlige økonomiske betragtninger”? I praksis betragtes forsvarlige økonomiske be-

tragtninger som at blive sidestillet med forsvarlige forretningsmæssige betragtninger. Set i forhold 

til dette, må det være ensbetydende med, at ansøgningen til at gennemføre en skattefri aktieombyt-

ning skal være begrundet i forhold, der vedrører selskabets fremtidige udvikling. 

Vurderes det fra SKAT’s side, at ansøgningens hovedformål er skattesvig eller skatteunddragelse, 

vil denne ikke blive accepteret, netop fordi der ikke ligger forsvarlige økonomiske betragtninger til 

grund. Set i forhold til at opnå skattemæssige fordele i forbindelse med en skattefri aktieombytning, 

er det alligevel muligt at få en tilladelse til at gennemføre denne. Kravet er, at det ikke skal fremgå 

af ansøgningen, at de skattemæssige fordele ved den skattefri aktieombytning udelukkende er bag-
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grunden for, at denne er valgt. Med andre ord skal ansøgningen altså være begrundet med, at den 

bygger på forsvarlige økonomiske betragtninger. 

Nedenfor har vi valgt at fremhæve 5 forskellige områder, som alle er med til at forsvare begrebet 

forsvarlige økonomiske betragtninger, og dermed opfylder kriterierne for, at en tilladelse til at gen-

nemføre en skattefri aktieombytning vil blive godkendt. Fællestrækket i de 5 områder er, at der ge-

nerelt gives tilladelse til ansøgninger om skattefri aktieombytning begrundet i en eller flere af disse.  

5.3.3.7.2. Omstrukturering 

Først og fremmest kan ansøgningen om tilladelse til skattefri aktieombytning begrundes i begrebet 

omstrukturering. Dette begreb er direkte nævnt i fusionsbeskatningsdirektivets artikel 11, stk.1, litra 

a, som en af de begrundelser, der bliver betragtet som en forsvarlig økonomisk betragtning. Der er 

dermed ingen tvivl om, at omstrukturering kan bruges som begrundelse ved en ansøgning om tilla-

delse til skattefri aktieombytning.  

5.3.3.7.3. Generationsskifte 

Den anden begrundelse, som kan betragtes som en forsvarlig økonomisk betragtning, er generati-

onsskifte. Begrundelsen generationsskifte kan dog ikke stå alene for ønsket om at foretage en skat-

tefri aktieombytning. Der skal en mere konkret begrundelse til, hvis generationsskifte skal betragtes 

som en forsvarlig økonomisk betragtning. 

I forbindelse med den konkrete begrundelse af hvorledes generationsskiftet og den skattefri aktie-

ombytning hænger sammen, vil det være nødvendigt, at der i ansøgningen redegøres for, hvorledes 

generationsskiftet tænkes gennemført, og hvorfor en skattefri aktieombytning er et nødvendigt ele-

ment heri42. Det er vigtigt at have i tankerne, at der ved en skattefri aktieombytning er en række 

generationsskiftefordele tilstede. Disse fordele kan være en del af argumentationen for at få tilladel-

se til at foretage den skattefri aktieombytning. Her tænkes der på, at det er muligt at sælge driftssel-

skabet skattefrit, efter at holdingselskabet har ejet det i mindst 3 år. Endvidere er det muligt, at slan-

ke driftsselskabet ved skattefrit at udlodde udbytte til holdingselskabet og derved gøre driftsselska-

bet klar for en eventuel køber. 

                                                
42 Justitia nr. 3-2008 – Skattefrie omstruktureringer 
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I forbindelse med ansøgningen skal det dog nævnes, at det ikke er de skattemæssige fordele ved 

generationsskiftet, der skal lægges vægt på. Dette kan medføre en mistanke om, at den skattefri ak-

tieombytning har karakter af skatteunddragelse som hovedformål frem for de forsvarlige økonomi-

ske betragtninger. 

5.3.3.7.4. Driftsmæssige årsager og riskoafvejning 

For at en skattefri aktieombytning skal være begrundet i driftsmæssige årsager, er det vigtigt, at 

disse tager udgangspunkt i selskabets forhold, og ikke i personaktionærens privatøkonomiske inte-

resser43. Endvidere har de likviditetsmæssige behov i et selskab indflydelse på driften, her tænkes 

specielt på, om koncernen har tilstrækkelig likviditet til rådighed. Det er som regel driftsselskabet, 

som generer et overskud og deraf følgende likviditet, hvorimod holdingselskabet ikke genererer 

nogen likviditet i sig selv, men hvis eneste formål er at eje aktierne i driftsselskabet. 

Det vil derfor have interesse at kunne fordele denne genererede overskydende likviditet fra drifts-

selskabet til holdingselskabet via skattefri udbytteudlodning. Dette vil, have stor betydning i en 

koncern med flere selskaber, for så opstår mulighed for at kunne flytte likviditet mellem samtlige 

selskaber. 

Argumentet, riskoafvejning, kan ligeledes bruges i forbindelse med ansøgningen om tilladelse til at 

foretage en skattefri aktieombytning. Riskoafvejning knytter sig tæt op af argumentet omkring 

driftsmæssige årsager, og har i den forbindelse også en række fællestræk. 

I lighed med driftsmæssige årsager kan risikoafvejningsargumentet bygge på, at der skal flyttes 

overskydende likviditet fra et driftsselskab for at sikre den øvrige aktivitet i koncernen. Endvidere 

kan opstart af aktiviteter i udlandet medføre en risiko, som vil minimeres ved, at overskydende li-

kviditet fjernes fra netop dette selskab, idet der ikke er risiko for et stort tab ved en eventuel kon-

kurs. 

 

 

                                                
43 LV, 2010-2, S.G.18.5.2 
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5.3.3.7.5. Mindst 3 års ejertid 

I henhold til vejledningen om aktieombytning af 28, oktober 2003 kan formodningen om, at motivet 

bag aktieombytningen er skattesvig eller skatteunddragelse, afkræftes ved at oplyse, at ejerskabet til 

de erhvervede aktier i driftsselskabet vil blive bevaret i en længere periode, minimum 3 år efter ak-

tieombytningen er gennemført (holdingreglen). 

Dette alene er ikke nok til, at det vil blive betragtet som en forsvarlig økonomisk betragtning, og 

dermed medføre tilladelse. Oplysningen omkring ejertiden er kun med til at afkræfte den formod-

ningsregel, som findes i fusionsbeskatningsdirektivets artikel 11, stk.1, litra a om, at der ligger skat-

tesvig eller skatteunddragelse til grund for ansøgningen. Som nævnt tidligere, skal der dog stadig 

angives argumenter i ansøgningen, der falder ind under betegnelsen forsvarlige økonomiske be-

tragtninger, hvis ansøgningen skal godkendes. 

5.3.3.8. Anmeldelse af ændrede vilkår 

I mange af de tilladelser, der gives til skattefri aktieombytning, stilles der krav om, at der gives 

meddelelse til SKAT, såfremt der indenfor de første 3 år efter ombytningens gennemførelse sker 

væsentlige ændringer i de forhold, der ligger til grund for tilladelsen. Sker dette ikke, vil den tidli-

gere meddelte tilladelse bortfalde, og den skattefri aktieombytning vil i stedet blive skattepligtig44. 

I det følgende er angivet eksempler på påtænkte ændringer, der skal anmeldes. Det bemærkes, at 

listen ikke er udtømmende45: 

• indgåelse af aftaler om afståelse af aktier i datterselskabet, herunder købe- og salgsrettighe-

der,  

• ændringer i ejer- eller kapitalforholdene i datterselskabet, herunder udstedelse af medarbej-

deraktier,  

• ændringer i aktieklasser (opdelinger eller sammenlægninger) i datterselskabet eller i aktie-

klassernes rettigheder,  

• andre former for ændringer i koncernstrukturen i henhold til fusionsbeskatningsdirektivet 

(fusioner, spaltninger og tilførsel af aktiver),  
                                                
44 LV, 2010-1, S.G. 18.7 
45 LV, 2010-1, S.G. 18.7.2 
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• tilbagesalg af de ved ombytningen erhvervede aktier i holdingselskabet,  

• indgåelse eller ophævelse af aktionæroverenskomster af betydning for stemmefordelingen i 

datterselskabet,  

• ekstraordinære udbytteudlodninger og ordinære udbytteudlodninger i holdingselskabet, der 

overstiger årets resultat  

• frasalg af enkelte eller alle aktiviteter i datterselskabet. 

I øvrigt skal der ske anmeldelse af indgåelse og ophævelse af øvrige aftaler, der er af betydning for 

stemmefordelingen, selvom disse ikke har form af en aktionæroverenskomst. Herudover skal der 

ske anmeldelse af indgåelse af optionsaftaler, hvori holdingselskabet tillægger tredjemand køberet 

til alle eller nogle af de ved ombytningen erhvervede aktier. 

Anmeldelsen skal være skriftlig, og skal være SKAT i hænde, senest 3 måneder før ændringen øn-

skes gennemført. Hvis ændringen skyldes omstændigheder uden for det erhvervende selskabs ind-

flydelse, og det derfor ikke er muligt at oplyse om de ændrede forhold, 3 måneder før ændringerne 

gennemføres, skal ændringen anmeldes til SKAT indenfor 1 måned efter, at de ændrede forhold er 

kommet til den anmeldelsespligtiges kendskab. 

I nogle tilfælde er det ikke muligt at anmelde ændringer forud for deres gennemførelse, idet æn-

dringerne skyldes omstændigheder, der er uforudsigelige for adressaten og ligger uden for dennes 

indflydelse. Når der, som følge af sådanne forhold, opstår eller gennemføres ændringer, skal disse 

ændringer anmeldes inden for en måned. Hvis der er sket væsentlige ændringer, som ikke er blevet 

anmeldt, vil ombytningen kunne anses for skattepligtig46. 

5.3.3.9. Skattemæssige konsekvenser 

Gennemførslen af en skattefri aktieombytning kan tit begrundes med et ønske om at udskyde be-

skatningstidspunktet i forbindelse med afståelsen af aktierne i et selskab. Denne udskydelse af be-

skatningstidspunktet vil som regel gøre det muligt at bibeholde likviditet i selskabet og derved sikre 

selskabets videreudvikling og fortsatte drift. En skattefri aktieombytning vil dog medføre nogle 

konsekvenser for såvel aktionæren som for det erhvervende selskab. 

                                                
46 LV, 2010-1, S.G.18.7.3 



 

71 

 

Ombytningen vil have den konsekvens, at der for aktionærernes vedkommende ikke sker beskat-

ning efter ABL i forbindelse med afståelse af aktier til det erhvervende selskab, idet der sker suc-

cession i medfør af FUSL § 9 og 11. Det vil sige, at den skat, der før hvilede på overdragerens akti-

er, overføres til vederlagsaktierne både med hensyn til anskaffelsestidspunkt, anskaffelsessum og 

hensigt. For det erhvervende selskabs vedkommende har dette erhvervet aktierne til den oprindelige 

anskaffelsessum, hvilket vil sige handelsværdien på erhvervelsestidspunktet. 

5.3.4. Skattefri aktieombytning uden tilladelse 

Da lov nr. 343 af 18. april 2007 blev vedtaget, medførte det en væsentlig nyskabelse på de hidtidige 

regler omkring aktieombytning. Ved indsættelse af ABL § 36A blev det muligt for virksomheder, at 

foretage skattefri aktieombytning uden tilladelse. Ved L 2009.525 justeres de tidligere betingelser 

og retsvirkninger. Disse betingelser og retsvirkninger er gennemgået i afsnit 3 omkring skatterefor-

mens betydning, hvorfor der henvises dertil.  

Efter ABL § 36 er det centrale, at der skal foreligge en forretningsmæssig begrundelse for ansøg-

ning om tilladelse til at foretage skattefri aktieombytning. Med de nye regler er det blevet muligt at 

gennemføre en aktieombytning, uden at der nødvendigvis foreligger forretningsmæssige overvejel-

ser til grund herfor. Formålet med denne ændring er at åbne for mere enkle omstruktureringsformer 

og dermed spare selskaberne for en del administration og ressourcer. 

Med andre ord indeholder de nye bestemmelser rene objektive betingelser. De objektive betingelser 

er de samme som de tidligere nævnte, dog således at yderligere objektive betingelser er tilføjet til 

det nye regelsæt. Der er visse betingelser, som er fælles for de to regelsæt, men generelt indeholder 

de to regelsæt væsentlige forskelle. Dette skal ses i forhold til betingelserne for og konsekvenserne 

af at anvende reglerne om skattefri aktieombytning med eller uden tilladelse.  

5.3.4.1. Betingelser 

Ifølge gældende ABL § 36 er der en række betingelser, der skal overholdes, hvis der skal gennem-

føres en skattefri aktieombytning uden tilladelse. Hensigten med disse betingelser er at undgå, at der 

gennemføres aktieombytninger udelukkende med skattespekulation for øje, ligesom det var tilfældet 

med de gamle regler. Disse betingelser vil blive gennemgået i nedenstående afsnit. 
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5.3.4.1.1. Selskabet 

Det fremgår af gældende ABL § 36, at det er muligt at foretage skattefri aktieombytning uden tilla-

delse, når såvel det erhvervende som det erhvervede selskab er omfattet af begrebet, selskab i en 

medlemsstat som defineret i fusionsbeskatningsdirektivet, eller er selskaber, som svarer til aktie- 

eller anpartsselskaber, men som er hjemmehørende i lande uden for EU. 

5.3.4.1.2. Vederlagsaktierne 

Det fremgår af den gældende ABL § 36, stk.6, at det er en betingelse for anvendelse af reglerne, at 

værdien af vederlagsaktierne med tillæg af en eventuel kontant udligningssum svarer til handels-

værdien af de ombyttede aktier.  

Det er dernæst en betingelse, at det erhvervende selskab ikke afstår aktier i det erhvervede selskab i 

en periode på 3 år efter ombytningstidspunktet. Uanset 3. pkt. kan aktierne i det erhvervede selskab 

i den nævnte periode afstås i forbindelse med en skattefri omstrukturering af det erhvervende eller 

det erhvervede selskab, hvis der ved omstruktureringen ikke sker vederlæggelse med andet end ak-

tier. I sådanne tilfælde finder betingelsen i 3. pkt. i sin restløbetid anvendelse på selskabsdeltageren 

henholdsvis det eller de deltagende selskaber i den efterfølgende skattefrie omstrukturering.  

5.3.4.1.3. Holdingkravet 

Som konsekvens af ophævelse af udbyttebegrænsningerne fra indkomståret 2010 indføres der sam-

tidig en ny holdingregel ved skattefri aktieombytning. I ABL § 36, stk.6, 3.pkt. er det anført, at det 

er en betingelse, at det erhvervende selskab ikke afstår aktier i det erhvervede selskab i en periode 

på 3 år efter ombytningstidspunktet. Ombytningstidspunktet er det tidspunkt, hvor aktieombytnin-

gen gennemføres. Holdingreglen er på 3 år, og ved en aktieombytning vil der alene være selskaber 

involveret i transaktionen. En fysisk person kan således ikke direkte eller indirekte blive berørt af 

holdingreglen. 

Holdingreglen er formuleret således, at der er et krav om, at aktierne ikke må afstås i en periode på 

3 år. En afståelse kan ske bevidst ved et salg, men kan også ske via udefrakommende omstændighe-

der, f.eks. på grund af en konkurs eller lignende. I disse situationer vil betingelsen efterfølgende 

svigte, og den pågældende skatteyder må være henvist til at lave en efterfølgende ansøgning om 
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tilladelse til den pågældende skattefrie omstrukturering for at undgå beskatning i omstrukturerings-

året. Hvorvidt en sådan efterfølgende tilladelse også nu kan indrømmes, beror på, hvorvidt rammer-

ne herfor er opfyldt, herunder navnlig fusionsskattedirektivets artikel 11, stk.1, litra a. 

Endvidere er der i ABL § 33 A indsat en ny bestemmelse omkring teknisk ejerskifte. Såfremt aktier 

skifter karakter fra at være datterselskabsaktier eller koncernselskabsaktier til at blive porteføljeak-

tier eller omvendt, betragtes aktierne som afstået og anskaffet igen til handelsværdien på tidspunktet 

for skiftet af status. 

I ABL § 33 A, stk.3 fastslås det, at reglerne om beskatning ved statusskifte finder tilsvarende an-

vendelse, hvor aktier som led i en skattefri transaktion ombyttes med aktier i samme eller et andet 

selskab, når aktierne har en anden skattemæssig status end de ombyttede aktier. Skifte af skatte-

mæssig status medfører således beskatning efter de almindelige regler, uanset at statusskifte indtræ-

der ved ombytning af aktier med eller uden tilladelse. Det resulterer i, at der skal gennemføres en 

beskatning, hvis der sker statusskifte på grund af omstruktureringen.  

Med henblik på at respektere den dynamiske virkelighed er der en række undtagelser til holdingkra-

vet. Ifølge ABL § 36, stk. 6, 4.pkt., kan aktier i det erhvervede selskab i treårsperioden afstås i for-

bindelse med en skattefri omstrukturering (yderligere ombytning) af det erhvervende eller det er-

hvervede selskab, hvis der ved omstruktureringen ikke sker vederlæggelse med andet end aktier. I 

sådanne tilfælde finder 3.pkt. om holdingkravet på 3 år anvendelse i sin restløbetid på selskabsdel-

tageren, henholdsvis det eller de deltagende selskaber i den efterfølgende skattefrie omstrukture-

ring. 

Skulle det ske at, holdingkravet ikke kan respekteres af en eller anden årsag, er der indført en op-

lysningsforpligtelse. I ABL § 36, stk. 7, 2.pkt., fremgår det, at det erhvervende selskab skal give 

SKAT oplysning om en afståelse senest 1 måned efter, at den er gennemført, hvis den sker inden for 

holdingreglens tidsperiode. 
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5.3.4.1.4. Skattemæssige konsekvenser 

Grundlæggende er konsekvensen af at gennemføre en aktieombytning efter aktieavancebeskatnings-

lovens § 36 A, som nu er ophævet ved L 2009.525, den samme som ved anvendelsen af ABL § 36, 

nemlig en udskydelse af beskatningstidspunktet for aktionæren. 

Det skal dog pointeres, at det erhvervende selskab anses som udgangspunkt for at have erhvervet 

aktierne i det erhvervede selskab på ombytningstidspunktet til den oprindelige anskaffelsessum, jf. 

ABL § 36, stk. 6. Det erhvervende selskab skal dog anvende handelsværdien på ombytningstids-

punktet som anskaffelsessum for de ombyttede aktier, hvis denne handelsværdi er lavere end den 

oprindelige værdi47. 

5.3.4.1.5. Finansiering 

Når aktieombytningen er gennemført enten med eller uden tilladelse, jf. ovenstående, vil overdrage-

ren eje aktierne i holdingselskabet, som ejer aktierne i driftsselskabet. Dernæst kommer fase 2 i 

generationsskifteprocessen, hvor erhververen, via dennes holdingselskab erhverver anparterne i 

driftsselskabet. Opmærksomheden skal hermed lægges på, at anparterne i driftsselskabet godt må 

afhændes indenfor en 3-årig periode, men der skal dog ved omstruktureringen ikke være sket veder-

læggelse med andet end anparter. Er dette ikke tilfældet, vil avancen ved salget blive skattepligtigt 

for overdragerens holdingselskab. Se afsnit 5.3.4.1.3. om holdingkravet for nærmere anskueliggø-

relse. 

Erhververens etablering af holdingselskabet med kr. 125.000 kan dels ske ved gave fra overdrager 

eller via erhververens eget indskud. Såfremt finansieringen sker ved gave, skal der betales gaveaf-

gift af den del af beløbet, der overstiger kr. 58.700 (2010 niveau). Erhvervelsen af aktierne i drifts-

selskabet hos erhververens holdingselskab kan dels finansieres ved den indskudte kapital på kr. 

125.000, dels ved optagelse af bankgæld i erhververens holdingselskab eller ved gældsbrev fra 

overdragerens holdingselskab. 

 

 

                                                
47 Justitia nr. 3-2008 – Skattefrie omstruktureringer, side 23 
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5.3.4.1.6. Løbende overdragelse 

Før vedtagelse af L 2009.525 skulle overdragelsen af aktierne i driftsselskabet fra overdragerens 

holdingselskab til erhververens holdingselskab ske over en længere periode for at undgå beskatning 

af avancen ved salget i overdragerens holdingselskab. Nu kan denne overdragelse af aktierne ske 

før udløbet af 3 års perioden, uden der sker beskatning af avancen ved salget i overdragerens hol-

dingselskab. For nærmere redegørelse henvises der til afsnit 5.3.4.1.3. 

5.3.4.1.7. Fordele og ulemper 

Anvendes reglerne omkring aktieombytning som led i et generationsskifte, vil dette have både for-

dele og ulemper. Nedenfor er en kort gennemgang af de væsentligste fordele og ulemper. 

Skattefri aktieombytning har den fordel, at den endelige beskatning hos overdrageren udskydes, 

indtil denne afstår sine aktier i det stiftede holdingselskab. Holdingselskabet kan skattefrit videre-

sælge aktierne i driftsselskabet efter en periode på 3 år. Likvider fra et eventuelt salg af aktierne, der 

tilkommer holdingselskabet, kan herefter akkumuleres til lav selskabsbeskatning og senere udlodde 

udbytte til aktionæren. 

Der er endvidere mulighed for at udlodde udbytte fra det erhvervede selskab til det erhvervende 

selskab, for på den måde at trimme det erhvervede selskab til et muligt fremtidigt salg. 

Der er dog også ulemper forbundet med aktieombytning som led i et generationsskifte. For eksem-

pel må der fremhæves, at der er indført et holdingkrav, som medfører, at det er en betingelse, at det 

erhvervende selskab ikke afstår aktier i det erhvervede selskab i en periode på 3 år efter ombyt-

ningstidspunktet. Såfremt dette sker, vil aktieombytningen blive skattepligtig, medmindre der er tale 

om en yderligere ombytning. 

Endvidere vil anskaffelsesdatoen ved skattefri aktieombytning uden tilladelse være datoen for om-

bytningen, mens anskaffelsessummen vil være den oprindelige anskaffelsessum. Dette resulterer i, 

at aktierne først kan afhændes efter 3 år, uden at dette vil udløse beskatning hos holdingselskabet. 
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5.4. Spaltning med og uden tilladelse 

I det følgende kapitel vil der blive redegjort for mulighederne for et generationsskifte af et selskab 

ved anvendelse af reglerne om spaltning. Definitionen på en spaltning er, at der sker en deling af et 

selskab efterfulgt af delens overgang til et eller flere andre selskaber, således at vederlæggelsen af 

anpartshaverne i det indskydende selskab sker i form af anparter i det modtagende selskab, kontan-

ter eller en kombination heraf. Der forefindes to former for spaltning: 

• Ophørsspaltning, jf. fusionsskattelovens § 15a, stk.2. 

• Grenspaltning, jf. fusionsskattelovens § 15a, stk.3. 

En ophørsspaltning kan illustreres på følgende måde: 

 

Figur 9 - Illustration ophørsspaltning 

Ud fra ovenstående figur fremgår det, at det indskydende selskab ApS 1 ophører da selskabet spal-

tes til to nye modtagende selskaber (ApS 2 og ApS 3). Anpartshaveren A modtager som vederlag 

anparter i de to nye modtagende selskaber. 
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En grenspaltning kan illustreres på følgende måde: 

 

Figur 10 - Illustration grenspaltning 

Af ovenstående figur fremgår det, at en gren af det indskydende selskab ApS 1 bliver spaltet over i 

det modtagende selskab ApS 2. Anpartshaveren A modtager som vederlag herfor anparter i ApS 2. 

5.4.2. Selskabet 

Spaltning kan, som det også er tilfældet ved aktieombytning, gennemføres enten som en skattefri 

eller skattepligtig spaltning. Endvidere er der mulighed for, at spalte med eller uden tilladelse. I det 

følgende vil der blive gennemgået betingelser, der skal være opfyldt, for at der kan være tale om 

henholdsvis skattepligtig og skattefri spaltning. 

5.4.2.1. Skattepligtig spaltning 

Som udgangspunkt anses en spaltning som det indskydende selskabs afståelse af de udspaltede ak-

tiver og passiver og med følgende udlodning til det indskydende selskabs aktionærer/anpartshavere. 

Spaltningen omfatter værdien af de aktier / anparter eller kontanter i modtagende selskaber, som 

oppebæres af aktionærerne / anpartshaverne ved spaltningen. 

Der er dog to scenarier, som vil resultere i forskellige resultater. Ved fuld spaltning opløses det ind-

skydende selskab, og dette medfører ophørsbeskatning efter SEL § 5, mens aktionærerne / anparts-

haverne i selskabet modtager likvidationsprovenuet i form af aktier/anparter eller kontanter i de 

modtagende selskaber. Ved delvis spaltning fortsætter det indskydende selskab og dette medfører 

en almindelig kapitalgevinstbeskatning, mens aktionærerne / anpartshaverne modtager en alminde-

lig udlodning omfattende værdien af modtagne aktier / anparter eller kontanter. 
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Det modtagende selskab anses for at have erhvervet de indskudte aktiver og passiver til handels-

værdien på spaltningstidspunktet i relation til opgørelsen af afskrivningsgrundlag, anskaffelses-

summer m.v. Vederlægges aktionærerne / anpartshaverne i det indskydende selskab med aktier / 

anparter i det modtagende selskab, anses disse for anskaffet til værdien på spaltningstidspunktet48. 

5.4.2.2. Skattefri spaltning med tilladelse 

En spaltning kræver tilladelse, jf. reglerne i fusionsskattelovens § 15A og 15B. Som det er tilfældet 

med aktieombytning, er der åbnet mulighed for, at en spaltning ligeledes kan gennemføres uden 

tilladelse. I dette afsnit vil der blive foretaget en gennemgang af de betingelser, der kræves ved an-

vendelse af reglerne om spaltning med tilladelse. 

Der er to grundlæggende betingelser, der skal være opfyldt, inden reglerne om spaltning kan anven-

des49. 

• De deltagende selskaber skal være selskaber i en medlemsstat, jf. fusionsdirektivets artikel 

3. 

• De deltagende selskaber må ikke ved beskatningen her i landet anses for at være en transpa-

rent enhed. 

Udover ovenstående generelle betingelser er der ligeledes en række øvrige betingelser, der skal væ-

re opfyldt, før reglerne om spaltning kan finde anvendelse. Disse betingelser er følgende: 

• Udskillelse af en gren af en virksomhed. 

• Den udskilte enhed skal fungere selvstændigt ved hjælp af egne midler. 

• Spaltningsdatoen skal være sammenfaldende med skæringsdatoen for det modtagende sel-

skabs regnskabsår. 

• Vederlag erlægges fuldt ud med aktier / anparter i det modtagende selskab. 

• Der skal opnås tilladelse50. 

                                                
48 Skatteretten 2, 4. udgave af Jan Pedersen, Kurt Siggard, Niels Winther-Sørensen, Jakob Bundgaard, side 587 
49 LV, 2010-2, S.D.2.1 
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Ovenstående betingelser vil blive gennemgået i afsnittet omkring tilførsel af aktiver, da disse to 

områder stort set er lig hinanden. Der henvises til afsnit 5.5.2.2.1.   

5.4.2.3. Skattemæssige konsekvenser 

En spaltning med tilladelse har konsekvenser for såvel det indskydende som det modtagende sel-

skab. De primære skattemæssige konsekvenser for det indskydende selskab er, at de udspaltede 

aktiver og passiver ikke realisationsbeskattes. Det skyldes, at det modtagende selskab succederer i 

den skattemæssige stilling af de overdragne aktiver og passiver. Successionen vedrører såvel an-

skaffelsessummen som anskaffelsestidspunktet, jf. fusionsskattelovens § 8. 

Såfremt der foretages en ophørsspaltning, vil det indskydende selskab få en indkomstperiode, der 

går fra afslutningen af det seneste indkomstår til og med spaltningsdatoen. Opgørelsen af indkom-

sten for denne periode skal udarbejdes under hensyntagen til de avancer eller tab, der er ved afhæn-

delsen af aktiver og passiver i forbindelse med spaltningen. 

De skattemæssige konsekvenser for det modtagende selskab er, at der succederes i det indskydende 

selskabs skattemæssige stilling. Dette gælder for aktivernes og passivernes skattemæssige værdier 

samt anskaffelsestidspunkter, jf. fusionsskattelovens § 8. 

Set i forhold til aktionærerne / anpartshaverne, vil disse ikke blive beskattet, så længe de vederlæg-

ges i form af aktier / anparter i det modtagende selskab i en skattefri spaltning, jf. fusionsskattelo-

vens § 9, stk.1. 

Skulle selskabsdeltagerne derimod modtage en kontant udligningssum, vil dette blive betragtet som 

en afståelse af aktier eller anparter efter reglerne i aktieavancebeskatningsloven, jf. fusionsskattelo-

vens § 9, stk.2. Det skal dog nævnes, at der vil være en forskel i behandlingen af den kontante ud-

ligningssum set i forhold til, om der er foretages en ophørsspaltning eller en grenspaltning. 

Ved en ophørsspaltning vil den kontante udligningssum blive behandlet som en afståelse, hvorimod 

ved en grenspaltning vil den kontante udligningssum blive behandlet som en udbetaling af udbytte, 

jf. fusionsskattelovens § 15b, stk.4. 

                                                                                                                                                            
50 Skatteretten 2, 4. udgave af Jan Pedersen, Kurt Siggard, Niels Winther-Sørensen, Jakob Bundgaard, side 588-598 
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5.4.3. Skattefri spaltning uden tilladelse 

Som nævnt tidligere, er der åbnet for muligheden for at gennemføre en skattefri spaltning uden for-

udgående tilladelse fra SKAT. Bestemmelserne om spaltning uden tilladelse indeholder i hovedtræk 

de samme betingelser som spaltning med tilladelse, jf. afsnit 5.4.2.2. Der er dog nogle særlige reg-

ler, de såkaldte værnsregler, der kun finder anvendelse ved spaltning uden tilladelse. Disse betingel-

ser vil blive gennemgået nedenfor. 

5.4.3.1. Værnsregler 

En spaltning kan ikke ske uden tilladelse, hvis der sker vederlæggelse med andet end aktier og an-

parter, og hvis en af aktionærerne/anpartshaverne er et selskab, der på den ene side kan modtage 

skattefrit udbytte fra datterselskabet, men på den anden side er helt eller delvist skattepligtig ved 

salg af aktier eller anparter i datterselskabet51. 

Ligeledes kan der ikke ske spaltning, hvis det indskydende selskab har en minoritetsanpartshaver, 

som har ejet aktierne/anparterne i det indskydende selskab i mindre end 3 år, og samtidig er majori-

tetsanpartshaver i det modtagende selskab, jf. fusionsskattelovens § 15a, stk.1, 6.pkt. 

Skattefri spaltning kan heller ikke gennemføres uden tilladelse, hvis det indskydende selskab har en 

majoritetsaktionær, der ikke er hjemmehørende i Danmark. 

Til sidst skal det oplyses af det eller de modtagende selskaber i forbindelse med selvangivelsen for 

spaltningsåret, at der er gennemført en skattefri spaltning uden tilladelse efter fusionsskattelovens 

regler. Det modtagende selskab skal ydermere indsende de selskabsretlige dokumenter vedrørende 

spaltningen senest en måned efter spaltningens vedtagelse, jf. fusionsskattelovens § 6. 

 

 

 

 

                                                
51 Justitia nr. 3-2008 – Skattefrie omstruktureringer, side 32 
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5.4.3.2. Holdingreglen 

Udgangspunktet for holdingkravet er, at det erhvervende selskab ikke afstår aktier / anparter i det 

erhvervede selskab i en periode på tre år efter transaktionen. Udgangspunktet ved skattefri spaltning 

er lidt anderledes. Holdingkravet på de tre år følger af fusionsskattelovens § 15a, stk.1, 5.pkt. Reg-

lerne er betinget af, at selskaber, der efter spaltningen ejer mindst 10 % af kapitalen i et af de delta-

gende selskaber, ikke afstår aktier i det eller de pågældende selskaber i en periode på tre år efter 

vedtagelsen af spaltningen. 

De tre år regnes fra vedtagelsestidspunktet, dvs. som regel generalforsamlingstidspunktet for spalt-

ningens vedtagelse. Rammen er her begrænset til aktionærer / anpartshaverer, der er selskaber, som 

ejer mindst 10 % af kapitalen i et af de deltagende selskaber, hvilket kan være det indskydende eller 

det modtagende selskab. Det vil sige, at er man hovedaktionær / hovedanpartshaver, eller ejer man 

mindre end 10 % af kapitalen, gælder holdingreglen ikke. 

Sammenlignes holdingreglen med aktieombytning og tilførsel af aktiver, er der den forskel, at der i 

disse to tilfælde alene er selskaber involveret i transaktionen, hvorimod en fysisk person kan være 

omfattet af bestemmelsen når der er tale om spaltning. Det vil sige, at i de tilfælde, hvor spaltningen 

ikke godkendes som at være skattefri, vil det få konsekvenser for alle aktionærer / anpartshavere, 

også de fysiske personer. 

5.4.3.3. Skattemæssige konsekvenser 

Som udgangspunkt er der de samme skattemæssige konsekvenser ved en skattefri spaltning uden 

tilladelse, som ved en skattefri spaltning med tilladelse. Der er dog ved skattefri spaltning uden til-

ladelse indført en række værnsregler, som er gennemgået i afsnit 5.4.3.1. 

De skattemæssige konsekvenser for både det indskydende og modtagende selskab vil være påvirket 

af en af de ovennævnte værnsregler, der er ved en skattefri spaltning uden tilladelse. Der er således 

et krav om, at forholdet mellem aktiver og forpligtelser bibeholdes, jf. fusionsskattelovens § 15a, 

stk.2, 3.pkt. 

 

 



 

82 

 

5.4.4. Finansiering og løbende overdragelse 

Når der er gennemført en spaltning såvel skattepligtig som skattefri enten med eller uden tilladelse, 

vil overdrageren fortsat være ejer af aktierne/anparterne i driftsselskabet. Forskellen er nu, at den 

del af virksomheden, der ønskes generationsskiftet, er overført til et nystiftet selskab efter reglerne 

om ophørsspaltning. Dernæst starter anden fase i generationsskifteprocessen, hvor erhververen via 

sit holdingselskab, erhverver aktierne/anparterne i det nystiftede selskab.. 

5.4.5. Fordele og ulemper 

Anvendes reglerne om spaltning som led i et generationsskifte, vil dette både resultere i fordele og 

ulemper. 

Først og fremmest anses modellen for at være specielt anvendelig, når der ønskes en opsplitning af 

forskellige aktiviteter i et selskab. Her tænkes på det tilfælde, hvor der eksisterer 2 aktiviteter i et 

selskab, som kan fungere hver for sig og ønskes overtaget af familiemedlemmer. På baggrund af 

den opdeling af aktivitetsområder efter successionsprincippet, vil det have den fordel, at der ikke 

sker udløsning af aktieavancer. 

En ulempe kan være, at der skal være tale om en gren af en virksomhed, der kan fungere selvstæn-

digt og for egne midler.  
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5.5. Tilførsel af aktiver 

Det følgende kapitel vil fokusere på generationsskifte af et selskab ved anvendelse af reglerne om 

tilførsel af aktiver. Definitionen på en tilførsel af aktiver er, at et indskydende selskab, uden at blive 

opløst, tilfører ved apportindskud en samlet virksomhed eller en gren heraf til et modtagende sel-

skab52. Herfor modtager det indskydende selskab vederlagsaktier i det modtagende selskab53. 

Sammenlignes en skattefri tilførsel af aktiver med en skattefri aktieombytning er disse meget lig 

hinanden.  Det skal dog nævnes, at i de tilfælde hvor ønsket om at udskille og dermed generations-

skifte en del af virksomheden, vil det være nærliggende at anvende reglerne om tilførsel af aktiver. 

Nedenfor ses en illustration af tilførsel af aktiver i forbindelse med et generationsskifte. 

 

Figur 11 - Generationsskifte ved tilførsel af aktiver 

I de følgende afsnit vil der blive gennemgået de særlige forhold, der skal være fokus på i forbindel-

se med tilførsel af aktiver som forberedelse til et generationsskifte. 

5.5.2. Selskabet 

Tilførsel af aktiver kan, som det også er tilfældet ved aktieombytning, gennemføres enten som en 

skattefri eller skattepligtig tilførsel. Endvidere er der mulighed for at gennemføre tilførsel af aktiver 

med eller uden tilladelse. I det følgende vil der blive gennemgået særlige forhold, der skal være 

opfyldt, for at der kan være tale om henholdsvis skattefri og skattepligtig tilførsel af aktiver. 

 
                                                
52 Selskabet kan såvel være nyt som eksisterende 
53 Justitia nr. 3-2008 – Skattefrie omstruktureringer, side 33 
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5.5.2.1. Skattepligtig tilførsel af aktiver 

Den skattepligtige tilførsel af aktiver indeholder ingen særlige tilladelser eller ansøgninger. Over-

dragelsen af de tilførte aktiver og passiver fra et selskab til et andet, vil udløse en almindelig afstå-

elsesbeskatning i det indskydende selskab i forhold til værdien af de modtagne aktier/anparter. Det-

te vil ske, selvom der kun er tale om enkeltstående formueaktiver, grene af selskabets virksomhed 

eller alle selskabets aktiver og passiver54. 

En skattepligtig tilførsel af aktiver vil medføre nogle konsekvenser, både hvad angår det indskyden-

de selskab og det modtagende selskab. Det indskydende selskab vil blive beskattet af salget af akti-

verne. Det indskydende selskab modtager aktier eller kontanter som vederlag for aktiverne. Disse 

aktier/anparter anses anskaffet på tilførselstidspunktet, og anskaffelsessummen vil svare til handels-

værdien af de tilførte aktiver. 

Det modtagende selskab har anskaffet aktiverne til handelsværdien på tilførselstidspunktet. I stedet 

for en betaling af disse aktiver ydes vederlaget til det indskydende selskab i form af aktier/anparter i 

det modtagende selskab. Betaling kan ligeledes ske i form af kontanter. 

5.5.2.2. Skattefri tilførsel af aktiver med tilladelse 

En skattefri tilførsel af aktiver kræver tilladelse, jf. reglerne i fusionsskattelovens § 15C og 15D. 

Som det er tilfældet med aktieombytning, er der åbnet mulighed for, at en skattefri tilførsel af akti-

ver ligeledes kan gennemføres uden tilladelse. Dette vil blive gennemgået nærmere i afsnit 5.5.2.3. I 

dette afsnit vil der blive foretaget en gennemgang af de betingelser, der kræves ved anvendelse af 

reglerne om skattefri tilførsel af aktiver med tilladelse. 

Der er to grundlæggende betingelser, der skal være opfyldt, inden reglerne om skattefri tilførsel af 

aktiver kan anvendes55. 

• Såvel det indskydende som det modtagende selskab skal være selskaber i en medlemsstat, jf. 

fusionsdirektivets artikel 3. 

                                                
54 Skatteretten 2, 4. udgave af Jan Pedersen, Kurt Siggard, Niels Winther-Sørensen, Jakob Bundgaard, side 600 
55 LV, 2010-1, S.D.3 
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• Såvel det indskydende som det modtagende selskab må ikke ved beskatningen her i landet 

anses for en transparent enhed. 

Udover ovenstående generelle betingelser er der ligeledes en række øvrige betingelser, der skal væ-

re opfyldt før reglerne om skattefri tilførsel af aktiver kan finde anvendelse. Disse betingelser er 

følgende: 

• Udskillelse af en gren af en virksomhed. 

• Den udskilte enhed skal fungere selvstændigt ved hjælp af egne midler. 

• Tilførselsdatoen skal være sammenfaldende med skæringsdatoen for det modtagende sel-

skabs regnskabsår. 

• Vederlag erlægges fuldt ud med aktier/anparter i det modtagende selskab. 

• Der skal opnås tilladelse56. 

5.5.2.2.1. Grenkrav 

Ifølge fusionsskattelovens § 15C, stk.2, forstås en gren af en virksomhed som ”alle aktiver og pas-

siver i en afdeling af et selskab, som ud fra et organisationsmæssigt synspunkt udgør en selvstændig 

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

Før reglerne om skattefri tilførsel af aktiver kan finde anvendelse, skal der således være tale om en 

gren af en virksomhed. En gren af en virksomhed kan udgøre den samlede virksomhed eller en an-

del heraf. Vurderingen af, om der foreligger en gren af en virksomhed, vil tit basere sig på en orga-

nisationsmæssig synsvinkel. Der skal tages stilling til, om den gruppe aktiver og passiver, der tæn-

kes tilført, tilsammen udgør en selvstændig bedrift eller en samlet enhed. 

Idet aktiverne skal udgøre en gren af virksomheden, er der som udgangspunkt ikke mulighed for at 

tilføre enkeltstående aktiver i forbindelse med tilførsel af aktiver. Der kan dog gives tilladelse til, at 

der kan ske skattefri tilførsel af aktiver af f.eks. en udlejningsejendom med tilhørende prioritets-

gæld, da en ejendom altid anses for en gren af en virksomhed. 

                                                
56 Skatteretten 2, 4. udgave af Jan Pedersen, Kurt Siggard, Niels Winther-Sørensen, Jakob Bundgaard, side 601-607 
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Det skal pointeres, at goodwill og immaterielle rettigheder, der er forbundet med den enkelte aktivi-

tet, skal medfølge ved tilførsel af aktiver57. 

5.5.2.2.2. Selvstændigt ved egne midler 

Den udskilte enhed skal kunne fungere selvstændigt ved hjælp af egne midler for at kunne indgå i 

definitionen af en gren af en virksomhed, jf. fusionsskattelovens § 15C, stk.2. Hvorvidt dette er til-

fældet, må ske ud fra en konkret vurdering. Det er dog skatteministeriets opfattelse, at såfremt den 

fordeling af finansielle aktiver og likvider i den udskilte enhed, der sker ved tilførsel af aktiver, ikke 

kan fungere ved egen hjælp eller uden tilførsel af likvider fra uafhængige långivere, vil enheden 

ikke opfylde bestemmelsen i fusionsskattelovens § 15C, stk.2. 

Selskaber, der kun kan fungere ved hjælp af lån fra moderselskabet eller hovedaktionæren på andre 

vilkår end ved lån hos uafhængige långivere eller ved hjælp af lån med sikkerhed i form af kaution, 

pant, indeståelse eller lignende fra moderselskabet eller hovedaktionæren eller tredjemand i øvrigt, 

falder ikke ind under definitionen af en virksomhed eller en gren af en virksomhed58. 

5.5.2.2.3. Tilførselsdatoen 

Det er en betingelse for anvendelse af fusionsskattelovens regler, at tilførselsdatoen er sammenfal-

dende med skæringsdatoen for det modtagende selskabs regnskabsår59. Det vil sige, at det ikke kan 

accepteres, at der foretages en tilførsel af aktiver midt i det modtagende selskabs regnskabsår. Til-

førsel af aktiver kan maksimalt ske med tilbagevirkende kraft på 6 måneder. 

5.5.2.2.4. Vederlæggelse 

Det indskydende selskab skal vederlægges for indskydelsen af aktiverne i form af aktier eller anpar-

ter i det modtagende selskab. Der er ikke mulighed for at kombinere vederlaget med kontanter, 

gældsbreve eller andre aktiver. Modtages vederlaget ikke alene i form af aktier eller anparter i det 

modtagende selskab, vil tilførslen af aktiver blive betragtet som værende skattepligtig60. 

 

                                                
57 LV, 2010-1, S.D.3.2 
58 LV, 2010-1, S.D.3.2.4 
59 LV, 2010-1, S.D.3.6.1 
60 LV, 2010-1, S.D.3.3 
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5.5.2.2.5. Tilladelse 

For at opnå tilladelse til at anvende reglerne om skattefri tilførsel af aktiver, skal der ansøges herom 

hos SKAT. Ved ansøgningen om tilførsel af aktiver bør medfølge udkast til regnskabsopstilling og 

åbningsbalance pr. tilførselsdatoen. Regnskabsopstillingen skal i skemaform indeholde følgende 

punkter: 

1. Det indskydende selskabs balance før tilførslen,  

2. det modtagende selskabs evt. egen balance (ved tilførsel til eksisterende selskaber),  

3. overtagne aktiver og passiver,  

4. evt. reguleringer,  

5. åbningsbalance for det modtagende selskab og  

6. balancen for det indskydende selskab efter tilførslen61. 

Regnskabsopstillingen bør ligeledes understøttes af noter, således at eventuelle spørgsmål fra SKAT 

omkring yderligere oplysninger forebygges. 

5.5.2.2.6. Skattemæssige konsekvenser 

En skattefri tilførsel af aktiver med tilladelse har konsekvenser for såvel det indskydende som det 

modtagende selskab. Det modtagende selskab anses for at have erhvervet de indskudte aktiver og 

passiver på samme tidspunkt, til samme værdier og med de samme af- og nedskrivninger, som det 

indskydende selskab havde. 

Det indskydende selskab anses endvidere for at have erhvervet aktierne i det modtagende selskab på 

tilførselsdatoen til et beløb, der modsvarer handelsværdien af de indskudte aktiver og passiver med 

fradrag af de fortjenester, der ville opstå ved et normalt salg.  

5.5.2.3. Skattefri tilførsel af aktiver uden tilladelse 

Som nævnt i afsnit 5.5.2. er der åbnet for muligheden for at gennemføre en skattefri tilførsel af akti-

ver uden forudgående tilladelse fra SKAT. Bestemmelserne om skattefri tilførsel af aktiver uden 

tilladelse indeholder i hovedtræk de samme betingelser som skattefri tilførsel af aktiver med tilla-

                                                
61 LV, 2010-1, S.D.3.4 
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delse. Der henvises derfor til afsnit 5.5.2.2. Der er dog nogle særlige regler, der kun finder anven-

delse ved tilførsel af aktiver uden tilladelse. Disse betingelser bliver gennemgået nedenfor. 

5.5.2.3.1. Krav om selvangivelse 

Det modtagende selskab skal senest samtidig med indgivelsen af selvangivelsen for indkomståret, 

hvor der foretages en skattefri tilførsel af aktiver, give oplysning om, at selskabet har deltaget i en 

skattefri tilførsel af aktiver efter reglerne om skattefri tilførsel af aktiver uden tilladelse62. 

5.5.2.3.2. Anskaffelsestidspunktet for aktierne/anparterne i det modtagende selskab 

De aktier/anparter i det modtagende selskab, som det indskydende selskab modtager i forbindelse 

med tilførslen, anses for anskaffet på tidspunktet for tilførslen. I de tilfælde hvor det indskydende 

selskab på tidspunktet for tilførslen allerede ejer aktier/anparter i det modtagende selskab, skal disse 

aktier/anparter på samme måde som vederlagsaktierne anses for at være anskaffet på tidspunktet for 

tilførslen63. 

5.5.2.3.3. Holdingkravet 

Før vedtagelsen af skattereformen var der restriktioner på efterfølgende udlodninger. Dette er der 

ændret på med vedtagelse af holdingreglen. Her henvises til afsnit 5.3.4.1.3. omkring aktieombyt-

ning, idet holdingkravet næsten er enslydende for tilførsel af aktiver.  

I fusionsskattelovens § 15C, stk.1, 5.pkt fremgår det, at en skattefri tilførsel af aktiver uden tilladel-

se er betinget af, at det indskydende selskab ikke afstår aktier/anparter i det modtagende selskab i en 

periode på 3 år efter vedtagelsen af tilførslen. Tilførselstidspunktet er det tidspunkt, hvor transakti-

onen gennemføres, dvs. stiftelsestidspunktet eller kapitaludvidelsestidspunktet.  

5.5.2.3.4. Skattemæssige konsekvenser 

En skattefri tilførsel af aktiver uden tilladelse har konsekvenser for såvel det indskydende som det 

modtagende selskab. Konsekvenserne er stort set enslydende med skattefri tilførsel af aktiver med 

tilladelse. Der er dog yderligere konsekvenser, når tilførslen sker uden tilladelse. Den mest omfat-

                                                
62 LV, 2010-1, S.D.6.4.2 
63 LV, 2010-1. S.D.6.4.3 



 

89 

 

tende konsekvens er holdingreglen, som betinger, at det indskydende selskab ikke afstår akti-

er/anparter i det modtagende selskab i en periode på 3 år efter vedtagelsen af tilførslen.  

5.5.3. Finansiering 

Når der er gennemført en tilførsel af aktiver såvel skattepligtigt som skattefrit enten med eller uden 

tilladelse, vil overdrageren fortsat være ejer af aktierne/anparterne i driftsselskabet. Forskellen er 

nu, at den del af virksomheden, der ønskes generationsskiftet, er overført til et separat datterselskab 

efter reglerne om tilførsel af aktiver. Datterselskabet ejes 100 procent af driftsselskabet. Dernæst 

starter anden fase i generationsskifteprocessen, hvor erhververen via sit holdingselskab, erhverver 

aktierne/anparterne i datterselskabet.  

Som det tidligere blev nævnt omkring aktieombytning, kan erhververens holdingselskab etableres 

ved gave fra overdrager, når vi taler om overdragelse til familiemedlem eller via erhververens eget 

indskud. Der henvises i øvrigt til afsnit 5.3.4.1.5. 

5.5.4. Løbende overdragelse 

På grund af holdingreglen kan overdragelsen af driftsselskabet først ske løbende efter 3 år. Dette er 

dog afhængigt af, om tilførsel af aktiver er foretaget skattefrit eller skattepligtigt. Såfremt overdra-

gelsen er sket skattepligtigt, er holdingreglen ikke gældende. 

5.5.5. Fordele og ulemper 

Anvendes reglerne om tilførsel af aktiver som led i et generationsskifte, vil dette både resultere i 

fordele og ulemper. 

Først og fremmest kan driftsaktiviteten minimeres, således at kun den nødvendige kapital i form af 

f.eks. driftsmidler og goodwill er til stede. Dette vil medføre i et lettere salg af driftsselskabet. 

Dernæst kan salg af aktierne/anparterne i driftsselskabet ske skattefrit, når holdingreglen er opfyldt. 

Det vil sige, at generationsskiftet kan gennemføres, uden at det vil udløse skat i moderselskabet. De 

likvide midler fra salget af aktierne/anparterne, som tilflyder moderselskabet, kan efterfølgende 

udloddes som udbytte til aktionæren/anpartshaveren, hvorefter det vil udløse udbyttebeskatning. 
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Til sidst kan det nævnes, at generationsskifte ved brug af tilførsel af aktiver til datterselskab skaber 

en mere fleksibel mulighed for overdragelse til børn set i forhold til almindelig succession. Med 

dette menes, at der kan overdrages mindre dele ad flere omgange, og der er ligeledes mulighed for, 

at sælge aktierne/anparterne til børns eventuelle selskaber.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

91 

 

5.6. A/B modellen (forlods udbytte) 

Indenfor generationsskifteområdet er der med tiden løbende kommet nye modeller. Den mest om-

talte af disse modeller er nok A/B modellen. Modellen blev prøvet i en anmodning om bindende 

forhåndsbesked i Ligningsrådet i 2002, og der blev endelig taget stilling til denne ved offentliggø-

relse af SKM2003.66.LR. Efterfølgende har der været utallige anmodninger om bindende forhånds-

beskeder i Ligningsrådet omkring denne generationsskiftemodel. I dette afsnit vil A/B modellen 

blive gennemgået med fokus på betydningen for henholdsvis erhverver og overdrager. 

I korte træk omhandler A/B modellen det forhold, at der indtræder en ny medejer i et selskab, sam-

tidig med at aktierne / anparterne opdeles i 2 klasser. Den hidtidige aktionær/anpartshaver får A-

aktier / anparter, mens den nye medejer får B-aktier / anparter. A-aktierne/anparterne har så forlods 

ret til udbytte fra selskabet for et beløb, der svarer til selskabets merværdi, dvs. at alle udbytter går 

til ejeren af A-aktierne/anparterne, indtil denne har modtaget udbytter svarende til den opgjorte 

merværdi. Først herefter vil B-aktierne / anparterne komme til at deltage i udbytteudlodningen. 

SKAT har anerkendt, at ejeren af B-aktierne / anparterne i denne situation kan tegne eller købe sine 

aktier / anparter til en kurs tæt på 10064. Modellen er bygget op i tre trin, der tydeliggøres nedenfor 

med udgangspunkt i afgørelsen SKM2003.66.LR. Til sidst er der medtaget et afsnit som omhandler 

en vurdering af størrelsen af den forlods udbytteret for A-aktionær / anpartshaver. 

5.6.1. Tilbagekøb af egne aktier 

Begrundelsen for anvendelsen af modellen var, at en fader ville gennemføre et generationsskifte af 

et selskab til sin søn, men som det ofte er tilfældet, var sønnens likviditet ikke tilstrækkelig til at 

købe faderen ud. Selskabet havde, udover faderens anpartsselskab F ApS, to andre aktionærer X og 

Y, der var villige til at sælge deres aktier i selskabet.  

 

 

 

                                                
64 www.bdo.dk – Generationsskiftemodeller  
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Nedenfor er vist selskabsforholdet. 

 

Figur 12 - Eksemplifikation af selskabsforholdet65 

Ud fra ovenstående har selskabet B A/S en aktiekapital på kr. 500.000. De 2 aktionærer X og Y 

sælger deres aktier tilbage til selskabet, hvilket resulterer i en kapitalnedsættelse svarende til de 

tilbagekøbte aktier på kr. 125.000.  

5.6.2. Oprettelse af ny aktieklasse 

I selskabet B A/S foretages en vedtægtsændring, således at de eksisterende aktier bliver A-aktier, og 

der gives mulighed for udstedelse af B-aktier. Det skal fremgå af vedtægterne, at A-aktierne har 

forlods ret til udbytte på et forhånd fastsat beløb, og samtidig skal klasseopdelingen på aktierne 

bortfalde, så snart A-aktierne har udnyttet denne forlods udbytteret. 

Når aktier efter en vedtægtsændring vurderes at få en anden identitet, vil dette efter praksis sidestil-

les med afståelse af aktier. Dette gælder dog kun, såfremt vedtægtsændringen resulterer i, at der 

sker en formueforskydning mellem selskabets aktionærer66. Specielt hvad angår vedtægtsændringen 

findes denne ikke, isoleret set, at medføre en formuemæssig værdiforskydning for de tilbageværen-

de aktier.  

Indtil muligheden for udstedelse af B-aktier udnyttes, er der fortsat kun én aktieklasse med uændre-

de rettigheder og A-aktionæren har fuld kontrol med, om der udstedes B-aktier. I dette tilfælde er 

                                                
65 Egen tilvirkning samt inspiration fra SKM.2003.66.LR 
66 SKM2003.66.LR 
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det således muligt at ændre vedtægterne og herigennem aktieklasserne, uden at det vil medføre be-

skatning af aktierne for aktionæren. 

5.6.3. Nytegning af aktier 

Efter selskabet har tilbagekøbt aktierne fra de tidligere aktionærer og ligeledes ændret vedtægterne, 

så det dermed er muligt at udstede B-aktier med andre udbytterettigheder, skal der ske endelig teg-

ning af B-aktier. B-aktierne tegnes med samme andel som de tidligere opkøbte aktier, således at den 

samlede aktiekapital udgør kr. 500.000 fordelt på 75 % A-aktier og 25 % B-aktier. I dette eksempel 

forudsættes det, at sønnen forud for dette har stiftet et anpartsselskab S ApS. Dette resulterer i, at 

det er S ApS, der erhverver de nytegnede B-aktier i B A/S. Dette fremgår af nedenstående figur: 

 

Figur 13 - Selskabsstruktur efter nytegning af B-Aktier67 

Faderen har nu fået overdraget 25 % af aktierne i selskabet til sønnen. Dette selskabsforhold fort-

sætter indtil faderen har udnyttet sin forlods udbytteret. Dernæst kan sønnens selskab købe aktierne 

fra faderens selskab, således at sønnens selskab nu ejer B A/S 100 %. 

Der er dog en række forudsætninger, som skal være opfyldt, før dette kan gennemføres. I forbindel-

se med ændringen af vedtægterne, skal der ligeledes udarbejdes en aktionæroverenskomst, der 

sandsynliggør de forhold, der ligger til grund for aftalen. Det skal fremgå af denne overenskomst, 

hvor stort et udbytte, A-aktierne er berettigede til, og hvordan værdien af selskabet opgøres ved et 

fremtidigt salg. I dette eksempel forudsættes det, at værdien af selskabet fastsættes til 80 % af sum-

                                                
67 Egen tilvirkning samt inspiration fra SKM.2003.66.LR 
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men af selskabets ordinære resultat efter skat de seneste 3 indkomstår forud for salget68. Endvidere 

forudsættes det, holdingreglen er opfyldt og er omfattet af aktieavancebeskatningslovens § 9 om 

almindelige aktier, således at fortjenesten ved salget er skattefri. 

Ovenstående forudsætninger er illustreret på nedenstående tidslinje. Det fremgår heraf, at F ApS har 

haft aktierne i B A/S i mere end 3 år på det tidspunkt, hvor S ApS erhverver aktierne i selskabet. 

Endvidere ses det, at der er blevet udbetalt forlods udbytte til A-aktierne i en periode på 4 år forud 

for den endelige overdragelse. Til sidst fremgår det, hvordan købesummen for F ApS’ aktier i B 

A/S fastsættes. 

 Vedtægtsændring 

F ApS i B A/S – S ApS     S ApS erhverver 

erhverver erhverver aktier i Udbytte A-aktie Udbytte A-aktie Udbytte A-aktie Udbytte A-aktie F ApS’s aktier i 

aktier i B A/S  B A/S kr. 1 mio. kr. 1 mio. kr. 1 mio kr. 1 mio B A/S 

 

  

20x1 20x4 20x5 20x6 20x7 20x8 20x9 

  Resultat Resultat Resultat Resultat 10 mio. x 80 %= 

  4 mio. 3 mio. 4 mio. 3 mio. 8 mio. x 75 %= 

      6 mio. 

Figur 14 - Illustration af selskabets resultater og udbytte69  

5.6.4. Beregning af forlods udbytteret 

Det beløb, som A-aktionæren har forlods udbytteret til, er i princippet værdien af den indtrædende 

aktionærs aktiepost. Fastsættelsen af værdien af aktieposten kan ske ud fra forskellige metoder. 

Værdiansættelsen kan f.eks. ske ud fra selskabets indre værdi, hvor værdien af aktierne er udtryk for 

selskabets egenkapital. I denne betragtning er der set bort fra goodwillberegning m.v.. 

Ligningsrådet har anvendt følgende formel til beregning af A-aktionærens forlods udbytteret: 

(A-B):C = D 

                                                
68 Eksemplet er udarbejdet efter inspiration fra SKM.2008.600.SR 
69 Egen tilvirkning samt inspiration fra SKM.2008.600.SR 
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A er den samlede betaling for de udtrædende aktionærers samlede aktieposter. B er den samlede 

betaling for den indtrædende aktionærs tegning af aktier. C er den relevante aktieposts andel af alle 

aktier og D er den beløbsmæssige størrelse af det udbytte, der skal udloddes forud. Forudsætningen 

for dette er, at den nye aktionær tegner procentmæssigt lige stor andel af de samlede aktier, som de 

udtrædende aktionærer afstår70. 

Det skal bemærkes, at denne formel ikke tager højde for rente- og risikofaktoren for A-aktionæren. 

Det må formodes, at der vil være en risiko for, at A-aktionæren ikke kan få det forlods udbytte, som 

han er berettiget til som følge af f.eks. underskud i selskabet over en årrække. Denne risikofaktor 

må siges at have stor betydning for prisfastsættelsen af A-aktierne. Endvidere bør det overvejes, 

hvorvidt der eventuelt skal ske en renteberegning af den fordel, den udskudte betaling giver. 

Anvendes formlen på baggrund af ovennævnte eksempel med selskabet B A/S, vil A være værdien 

af X og Y’s aktier, B vil være værdien af S ApS’ aktier og C vil være B-aktiernes procentdel (25 

%). Værdien af X og Y’s aktier vil være handelsværdien, da handlen skal ske efter almindelige be-

stemmelser og ikke må favorisere særlige personer. Det antages, at aktierne kan handles til kurs 

1200, svarende til kr. 1,5 mio. S ApS har imidlertid kun likviditet til at kunne købe aktierne til kurs 

400, svarende til kr. 0,5 mio.. Forskellen på handelskurs og S ApS’ kurs skal derfor først udloddes i 

udbytte til A-aktionæren. Følgende beregning fastsætter udbyttestørrelsen: (1,5 mio. – 0,5 mio.) : 25 

% = 4 mio. 

Ud fra ovenstående er handelsværdien vigtig set i forhold til tidspunktet for oprettelsen af B-

aktierne og den endelige overdragelse af aktierne. Det er således vigtigt, at der foretages grundige 

beregninger, som underbygger disse værdier, så SKAT ikke senere kan kræve værdierne ændret.  

Med andre ord, kan det anbefales at indhente en bindende forhåndsbesked, inden processen igang-

sættes. Fokus skal især være på, om der anvendes favorable værdier, der tilgodeser familie, således 

at der bliver handlet med værdier, som ikke ville have været tilfældet, hvis der var tale om tredje 

parter. 

 

                                                
70 SKM 2003.66.LR 
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5.6.5. Fordele og ulemper 

Ved anvendelse af reglerne om forlods udbytteret i forbindelse med gennemførslen af et generati-

onsskifte, er der såvel fordele som ulemper forbundet hermed. A/B modellen anvendes i forbindelse 

med overdragelse af virksomhed i allerede eksisterende selskabsform. Såfremt selskabsformen ikke 

eksisterer, skal denne etableres, førend modellen kan anvendes. Det vil sige, at modellen kræver 

god tidsmæssig planlægning. 

Fordelen ved modellen er, at erhververen har mulighed for at erhverve aktier i det overdragne sel-

skab til en lavere værdi, mod at den oprindelige aktionær modtager forlods udbytte, indtil forskellen 

mellem handelsværdi og selskabets kapitalandel er udbetalt til den oprindelige aktionær. Dette re-

sulterer i en lettere overdragelse og giver mulighed for, at erhververen kan indgå i selskabet, uden at 

denne nødvendigvis har den fornødne likviditet til at tegne A-aktier. 

Ulempen ved modellen er dog, at der kræves væsentlig planlægning og nøje overvejelser omkring 

fastsættelsen af den forlods udbytteret til overdrageren, da der skal indgå såvel rente- som risikofak-

tor i beregningen. Det anbefales derfor, at der indhentes bindende ligningssvar, inden modellen an-

vendes for at sikre de korrekte beregninger og prisfastsættelse. 

5.7. Delkonklusion 

Formålet med kapitel 5 har været at klargøre hvilke modeller, det vil være muligt at anvende ved et 

generationsskifte. Både for så vidt angår personlige virksomheder som selskaber. Endvidere har det 

været formålet at belyse hvilke problemstillinger, der måtte eksistere ved de enkelte modeller, ved 

at fremhæve fordele og ulemper, der kunne opstå. 

I de fleste af modellerne vil det være muligt at anvende reglerne om skattemæssig succession, hvil-

ket oftest er en fordel for såvel overdrager som erhverver. Her skal fremhæves, at skatten, der ellers 

ville være udløst i forbindelse med generationsskiftet, vil blive udskudt til et senere tidspunkt. 

Det skal nævnes, at valget af generationsskiftemodel afhænger af den pågældende situation, og det 

er vigtigt at bemærke, at gennemførsel af generationsskifter sjældent er ens. Dette skyldes, at virk-

somheder og ikke mindst virksomhedsejere er forskellige, og dette resulterer i forskellige be-

hov/ønsker og er med til at påvirke valget af generationsskiftemodeller.  
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I nedenstående skema er der foretaget en skematisk opstilling af typiske fordele og ulemper for de 

gennemgåede generationsskiftemodeller. Denne skematiske opstilling har til formål at lette over-

blikket over de gennemgåede modeller og gøre det klart for den enkelte virksomhedsejer, hvilken 

model, der netop i dennes tilfælde, vil være den mest optimale. 

Generationsskiftemodel Fordele Ulemper 

Overdragelse af personligt ejet 
virksomhed 

• Delvis nedtrapning for overdrager. 

• Mulighed for overdragelse med succession til 
familie. 

• Gaveafgift reduceres med passivpost ved over-
dragelse ved gave. 

• Ej skat overdrager. 

• Mulighed for tilbageførsel uden skattemæssige 
konsekvenser. 

• Ej likviditetstræk straks hos erhverver ved 
løbende overdragelse. 

• Høj afskrivningsgrundlag ved skattepligtig 
overdragelse. 

 • Gaveafgift kræver likviditet ved overdragelse 

• Kræver samarbejde mellem overdrager og 
erhverver 

• Ej vederlag straks og debitorrisiko ved løbende 
overdragelse hos overdrager 

• Erhverver overtager skatteforpligtelse 

• Erhverver får reduceret afskrivningsgrundlag 

Virksomhedsomdannelse 

(Skattefri) 

• Udskydelse skat  

 

 

 • Hele vederlaget skal ydes i form aktier/anparter 

• Alle aktiver og passiver i virksomheden skal 
overdrages 

• Kræver god tidsmæssig planlægning 

• Udskudt skat 

• Lav afskrivningsgrundlag ved succession 

• Krav til 100% ejerskab  

Virksomhedsomdannelse 

(Skattepligtig) 

• Mulighed for betaling af vederlag enten som 
kontanter, aktier/anparter eller kombination her-
af 

• Realisation tab 

• Afskrivningsgrundlag handelsværdi 

• Stiftertilgodehavender 

 • Udløser skat ved overdragelse 

Aktieombytning 

(Skattefri) 

• Udskydelse skat 

• Ej holdingregel (med tilladelse) 

 

 • Ejerkrav over 50% 

• Holdingregel (ej tilladelse) 

• Forretningsmæssig begrundelse (med tilladelse) 

 

Aktieombytning 

(Skattepligtig) 

• Ingen særlige tilladelser 

• Ej krav om ejerandel  

• Ej holdingregel 

• Ej forretningsmæssig begrundelse  

 

 • Udløser skat ved afståelse af aktier/anparter 

Spaltning 

(Skattefri) 

• Ej skat 

 

 • Grenkrav 

• Forretningsmæssig begrundelse 

• Holdingregel 

• Forhold i det spaltede skal være ens 

• Succession i skattemæssigt afskrivningsgrundlag 

• Kontant udligningssum medfører skat 

• Tab underskudsfremførsel 
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Generationsskiftemodel Fordele  Ulemper 

Spaltning 

(Skattepligtig) 

• Ej grenkrav 

• Ej forretningsmæssig begrundelse 

• Ej holdingregel 

• Skattemæssig afskrivningsgrundlag 
(=handelsværdi) 

• Ej tab af underskudsfremførsel 
  

 • Udløser skat 

Tilførsel af aktiver 

(Skattefri) 

• Ej skat 

 

 

 • Tilførslen skal være en gren af virksomheden – 
ej muligt for enkelte aktiver 

Tilførsel af aktiver 

(Skattepligtig) 

• Ingen særlige tilladelser (se spaltning) 

 

 • Udløser skat ved afståelse af aktiverne 

• Anskaffelsestidspunkt vil være tilførselstids-
punktet 

A/B modellen • Mulighed for udskydelse af betalingen af sel-
skabet 

• Lettere adgang for erhverver da B-aktier/B-
anparter erhverves til lavere værdi 
  

   

 • Kræver god tidsmæssig planlægning 

• Kræver samarbejde mellem overdrager og 
erhverver 

• Indeholder krævende overvejelser omkring 
værdiansættelse af forlods udbytteret 
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6 Værdiansættelse af et unoteret anpartsselskab 

Dette kapitel vil søge at redegøre for de enkelte værdiansættelsesmodeller, samt konkludere hvilken 

model, det er relevant at bruge til værdiansættelsen af deres konkrete anpartsselskab. 

Normalt i værdiansættelsessituationer vil den ene part forsøge at få en så høj pris som muligt for sit 

produkt, mens den anden part vil forsøge at forhandle sig frem til den lavest mulige pris. 

De to parter har modsatrettede interesser, og derfor vil der ingen problemer være i relation til vær-

diansættelsen i forhold til SKAT. 

Såfremt de to parter ikke har modsatrettede interesser, som det ofte er tilfældet i generationsskifter, 

er situationen en anden. Far og søn, som ofte er de involverede parter i generationsskiftespørgsmål, 

kan have en fælles interesse i at minimere skatte- og afgiftsgrundlaget.  

Til hinder for dette sikrer SL § 4, at handel mellem interesseforbundne parter skal være i overens-

stemmelse med, hvad uafhængige parter ville være kommet frem til i samme handelssituation 

(armslængde princippet).  

Såfremt de interesseforbundne parter ikke overholder armslængdeprincippet, har SKAT bemyndi-

gelse til at foretage korrektion af den anvendte værdiansættelse jf. SSL § 35.  

Det kan naturligvis være problematisk at finde den korrekte værdiansættelse, og til hjælp for dette 

har ligningsrådet udarbejdet en række cirkulærer til brug herfor. Vigtigt er det at notere sig at cirku-

lærerne er vejledende, hvilket betyder, at man ikke er forpligtet til at følge cirkulærerne ifald en 

mere korrekt værdiansættelse er mulig.  

De relevante værdiansættelsescirkulærer er som følger:   

1982-cirkulæret 

Anvendes til værdiansættelse af unoterede aktier eller aktiver, når overdragelsen sker indenfor ga-

veafgiftskredsen. Gaveafgiftskredsen er i BAL § 22 defineret som børn og deres afkom. Børns æg-

tefæller, forældre og bedsteforældre, personer, der har haft bopæl med gavegiver de sidste 2 år før 

modtagelsen af gaven, personer, der tidligere har haft bopæl med gavegiver i en sammenhængende 

periode på mindst 2 år, plejebørn, der har haft bopæl hos gavegiver i en sammenhængende periode 
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på mindst 5 år, når opholdet er begyndt, inden plejebarnets fyldte 15 år, og højst en af plejebarnets 

forældre har haft bopæl hos gavegiver sammen med plejebarnet.  

TS-cirkulære 2000-9  

Anvendes til værdiansættelse af unoterede aktier, når overdragelsen sker mellem interesseforbundne 

parter, der falder udenfor gave- og afgiftskredsen71. 

TS-cirkulære 2000-5  

Anvendes til værdiansættelse af ejendom, når overdragelsen sker mellem interesseforbundne parter, 

der falder udenfor gave- og afgiftskredsen72. 

TS-cirkulære 2000-10  

Anvendes til værdiansættelse af goodwill, når overdragelsen sker mellem interesseforbundne parter, 

der falder udenfor gave- og afgiftskredsen73. 

Værdiansættelsesvejledningen (21/8-2009) 

Værdiansættelsesvejledningen 21/8-2009 anvendes som udgangspunkt til alle koncerninterne over-

dragelser.  

Værdiansættelsesvejledningen lægger op til en værdiansættelse, der bygger på forventningerne til 

fremtidig indtjening, hvorimod værdiansættelsescirkulærerne baserer deres værdiansættelse på hi-

storiske tal. Værdiansættelsescirkulærerne bliver dog ikke ophævet af den grund, men de vil frem-

over kun være egnede til værdiansættelse af mindre virksomheder, som er karakteriseret ved: 

1. En stabil indtjening, dvs. hvor den historiske indtjening er en rimelig målestok for et skøn 

over den fremtidige indtjening. 

2. Virksomheden har meget begrænsede immaterielle aktiver ud over goodwill74.    

                                                
71 BAL § 22 
72 BAL § 22 
73 BAL § 22 
74 BDO artikel 30/9-2009 
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Værdiansættelsesvejledningen lægger op til anvendelse af andre kendte værdiansættelsesmetoder. 

Discounted Cash Flow modellen (DCF-modellen) beregner værdien af en virksomhed på baggrund 

af en beregnet nutidsværdi af virksomhedens fremtidige indtjening. Dette er en af de mest brugte 

værdiansættelsesmodeller i praksis og ifølge værdiansættelsesvejledningen en mulig model at an-

vende til værdiansættelsen. 

Alternativt kunne Price Earning (P/E) anvendes, hvor man ser på hvilken pris, man vil betale for en 

given indtjening. I denne værdiansættelsesmodel ses på, hvad tilsvarende virksomheder handles til, 

og bruges ofte sammen med andre værdiansættelsesmodeller. Substansbetragtningen kan ligeledes 

anvendes. Her ses på de bogførte værdier, som reguleres til handelsværdi, og samtidig opgøres en 

eventuel goodwill.    

I vores eksempel er det et selskab, som skal generationsskiftes indenfor gave og afgiftskredsen. Vo-

res relevante værdiansættelsescirkulære er derfor 1982-cirkulæret for værdiansættelsen af selve de 

unoterede anparter.   

Ifølge 1982-cirkulæret fremgår det, at overdragelsen af unoterede anparter skal ske til den seneste 

beregnede skattekurs, ifald der ingen objektiv handelsværdi findes. Aktiver kan ligeledes overdra-

ges mellem personer indenfor gaveafgiftskredsen ifølge 1982-cirkulæret75.  

Formueskattekursen kan beregnes ved hjælp af 7 forskellige beregningsregler76. 

1. Den almindelige regel, hvor skattekursen beregnes som et gennemsnit af:  

A.  Indtjeningsevnen kapitaliseret med den for året fastsatte faktor 

B. Udbytteprocenten kapitaliseret med den for året fastsatte faktor 

C. 80 % af den indre værdi. 

2. Hovedaktionærselskaber, hvor kursen beregnes som et gennemsnit af: 

A. Indtjeningsevnen kapitaliseret med den for året fastsatte faktor 

                                                
75 BDO artikel 30/9-2009 
76 LV, 1996, A.H.3.1.1.7 
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B. 80 % af indre værdi. 

3. Den ”modificerede” regel, bruges, såfremt den beregnede kurs under den almindelige regel 

eller ved hovedaktionærselskaber overstiger den indre værdi. I givet fald skal en ny skatte-

kurs beregnes, såfremt indtjeningsevnen er større end 10 %. Ved den nye beregning kapitali-

seres indtjeningsevnen således, at de første 10 % af indtjeningsevnen kapitaliseres med den 

for året fastsatte faktor, mens den overskydende del kapitaliseres med halvdelen af den for 

året fastsatte faktor. Såfremt den nye beregnede skattekurs er mindre end den indre værdi, 

anvendes i stedet den indre værdi. 

4. Ejendomsselskaber anvendes i de tilfælde, hvor selskabets hovedformål er drift af fast ejen-

dom. Skattekursberegningen sker efter de 3 ovennævnte regler, dog kan skattekursen ikke 

blive lavere end 90 % af indre værdi. 

5. 90 % selskaber, omfatter en gruppe selskaber, der enten er trådt i likvidation, er hovedsel-

skaber eller lignende selskaber, hvis aktiver hovedsageligt består af værdipapirer og lignen-

de. 

6. Datterselskaber. I de tilfælde, hvor kursen på moderselskabet beregnes til 90 % efter regler-

ne om 90 % selskaber, medregnes datterselskabsaktierne i moderselskabets egenkapital med 

en værdi opgjort enten efter reglerne om hovedaktionærselskaber, den modificerede regel, 

ejendomsselskaber eller 90 % selskaber. 

7. Nystiftede selskaber, er kendetegnet ved, at første regnskabsperiode ikke er afsluttet, eller 

selskabet ikke har indsendt sin første selvangivelse endnu. Kursen på disse aktier ansættes til 

kurs 100. 

Normalt vil den almindelige regel finde anvendelse i relation til generationsskifte, hvor der typisk er 

en enkelt ejer af det selskab, der skal generationsskiftes. I vores tilfælde er faderen hovedaktionær i 

selskabet, og derfor anvender vi metode 2, som omhandler hovedaktionærselskaber til brug for fast-

sættelse af skattekursen. 

 

Der opereres med følgende kapitaliserede faktorer, som årligt fastsættes af ligningsrådet: 
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1. Selskabets gennemsnitlige indtjeningsevne for de 3 seneste regnskabsår – (gennemsnitlig 

indtjening over 3 år / aktiekapital) * 100 

2. Deklareret udbytte i procent vedtaget for det seneste regnskabsår – (senest vedtane udbytte / 

aktiekapitalen) * 100  

3. Selskabets indre værdi i det seneste årsregnskab forud for overdragelsen – (skattemæssig 

egenkapital / aktiekapitalen) * 100 

Kapitaliseringsfaktorerne udgør pr. 1/1 2010: 

Indtjeningsevne:  9,50 

Modificerede regel: 4,75 

Udbytte:  54,00 

Indre værdi:  80% 

Nedenfor ses beregning af den gennemsnitlige indtjeningsevne: 

Alle tal i t.kr.  2007 2008 2009 

Skattemæssige resultater    1.600 2.300 3.400 

Indtjening i alt  7.300 

Gennemsnitlig indtjening  2.433 

Gennemsnitlig indtjeningsevne (2.433/125*100) 1.947 
 

Dernæst fremkommer selskabets indre værdi, ved at korrigere for forskellen mellem de regnskabs-

mæssige og skattemæssige værdier. 
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Virksomhedens egenkapital pr. 31/12-2009 11.864 

Regnskabs-  Skatte- 
mæssige mæssige 
værdier værdier 

Ejendom  5.500 3.500 -2.000 
Driftsmidler  3.500 2.875 -625 
Varelager  2.100 2.100 0 
Tilgodehavender  950 950 0 
Likvide beholdninger 2.500 2.500 0 

Skattemæssig egenkapital pr. 31/12-2009  9.239 

Skattemæssige indre værdi (9.239/125*100)  7.391 
 

Efter beregningen af den skattemæssige indre værdi, beregnes dernæst skattekursen: 

Formueskattekurs 
Alm. 
regel 

Modif. 
regel 

Kapitaliseret indtjeningsevne (1.947*9,5)  18.497 10.173 
80% af skattemæssig indre værdi (7.391/100*80)  5.913 5.913 

24.409 16.086 

Formueskattekursen (24.409/2 og 16.086/2) 12.205 8.043 
 

Ud fra ovenstående fremgår det, at formueskattekursen er større end den skattemæssige indre værdi 

i selskabet, og ifølge metode 3 skal der derfor foretages en ny beregning. Her skal kun de første 10 

% af indtjeningsevnen kapitaliseres med den fulde faktor, mens resten kapitaliseres med den halve 

faktor. Nedenfor ses beregningen af den kapitaliserede formueskattekurs: 

(194,7*9,5)+ (1.752*4,75) = 10.173 
 

Værdien af faderens selskab kan nu beregnes ved at tage kursen ifølge den modificerede regel, som 

er 8.043 og gange denne med antallet af anparter. Dette resulterer i en værdi af anparterne i selska-
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bet på t.kr. 10.054. Nedenfor vises farens og sønnens konsekvenser ved brug af den beregnede skat-

tekurs i forbindelse med overdragelse af selskabet. 

Alle tal i t.kr. 

Faderens avance ved salg af anparterne: 

Anskaffelsessum 4.713 
Salgssum 10.054 

Avance 5.341 

Passivpost (22%) 1.175 

Sønnens gæld til faderen: 

Anskaffelsessum 10.054 
Passivpost -1.175 

Gæld til faderen 8.879 
 

6.1. Delkonklusion 

Ud fra ovenstående konkluderes det, at den beregnede skattekurs kan anvendes ved overdragelsen 

af selskabet fra far til søn, hvis der ingen objektiv handelsværdi findes. Som det fremgår, skal søn-

nen betale t.kr. 8.879 for anparterne, og der vil i den forbindelse blive oprettet et anfordringslån 

mellem far og søn. Dette begrundes med, at lånet derved kan aftales at være rentefrit og derved 

undgås beskatning af renterne.  

Det er ikke et krav, at låneaftalen indeholder en beskrivelse af, hvorledes lånet afdrages, men det er 

en absolut forudsætning, at det tydeligt fremgår, at der er tale om et anfordringslån. 

Ved brug af en kombination mellem et anfordringslån og skattekursberegning opnår sønnen den 

laveste handelsværdi på t.kr. på 10.054 for anparterne set i forhold til den reelle værdi på t.kr. 

11.864. Derimod overtager han den latente skattebyrde, som er 43 % af t.kr. 5.341, og ville have 

været den skattepligtige fortjeneste for faderen, hvis der ikke var sket skattemæssig succession. 
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7 Modellernes konsekvenser for de involverede parter 

Dette kapitel vil redegøre for, hvorledes en overdrager kan generationsskifte sin personlige virk-

somhed mest hensigtsmæssigt til erhververen. Hver generationsskiftemodel inddrages, herunder 

fordele og ulempe ved den enkelte model.  

Vi har taget udgangspunkt i en personlig drevet virksomhed. Regnskabstallene er præsenteret i bilag 

1. Det skal endvidere oplyses, at virksomheden er drevet personligt af faderen og skal overdrages til 

den ene søn. Faderen har valgt at anvende virksomhedsskatteordningen, og igennem årerne har han 

et opsparet overskud på t.kr. 2.500. som forudsættes i beregningerne.   

 7.1. Overdragelse af personligt ejet virksomhed 

Ud fra bilag 3 og 4 omkring overdragelse af personlig ejet virksomhed, kan dette ske uden succes-

sion eller ved skattemæssig succession. 

Såfremt der sker overdragelse uden succession, vil dette resultere i en beskatning hos faderen af 

gevinsten ved afståelsen af virksomheden. Det vil sige, at faderen skal beskattes af t.kr. 8.702, og 

dette medfører en betydelig skattebetaling på t.kr. 4.482. Beskatningsgrundlaget sammensætter sig 

af forskellen mellem de regnskabsmæssige og skattemæssige værdier i den personlige virksomhed. 

Sønnen overtager derefter aktiverne på tidspunktet for overdragelsen, og det vil være til den aktuel-

le handelsværdi på tidspunktet for overdragelsen. Sønnen kommer til at betale t.kr. 13.415 for over-

dragelsen uden succession. 

Sker overdragelsen derimod med skattemæssig succession, vil dette ikke udløse nogen skattebeta-

ling hos faderen på overdragelsestidspunktet. Sønnen vil derimod overtage faderens skattemæssige 

stilling, herunder den latente skat. 

Ses der på finansieringen af virksomhedsoverdragelsen kan denne ske på flere måder. Først og 

fremmest kan sønnen betale det fulde vederlag til faderen, og dette kan ske i form af en kontant 

betaling eller ved oprettelse af et gældsbrev. Endvidere kan sønnen modtage virksomheden som 

gave fra faderen efter de gældende gaveregler. Til sidst skal også nævnes, at der kan anvendes en 

kombination af disse. Nedenfor ses mulige eksempler på finansiering af overdragelsen:  
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Overdragelse uden succession: 

Gældsbrev  .................. 12.356  

Gave (kr. 58.700)  .............. 59 

Kontant  ........................ 1.000 

I alt  ............................ 13.415 

Overdragelse med succession: 

Gældsbrev  .................. 10.495 

Gave  ............................ 1.920  

Kontant  ........................ 1.000 

I alt  ............................ 13.415 

Ovenstående eksempler på overdragelse med og uden succession er tænkte eksempler. Der findes et 

utal af muligheder for finansieringen. Ved overdragelsen uden succession kan et gaveelement også 

være aktuelt. Der er dog ikke mulighed for passivposten på 30 %, men en gave op til bundgrænsen 

vil ikke udløse beskatning.  

I ovenstående eksempel omkring overdragelse med succession, er der tale om en delvis gaveover-

dragelse.  Dette resulterer i et gaveafgiftspligtigt beløb på kr. 0, idet gavebeløbet er optimeret i for-

hold til den beregnede passivpost.  

Nedenfor ses beregningen af sønnens gaveafgift: 

Beregning af passivpost 
Skattemæssige avancer  

Gave 1.920 Goodwill 3.577 
Passivpost -1.861 Ejendom 2.000 
Bundfradrag -59 Driftsmidler  625 

Gaveafgiftspligtigt beløb 0 I alt  6.202 
Gaveafgift, 15%  0 Passivpost, 30%  1.861 
Gave efter afgift  1.920 
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Sammenholdes de 2 muligheder for overdragelse af personlig virksomhed, kan det konstateres, at 

der eksisterer fordele og ulemper i begge tilfælde. Først og fremmest er der uden succession en per-

sonlig skat, som faderen gerne vil undgå komme til betaling, på t.kr. 4.482, jf. bilag 3. Dette kan 

gøres ved, at der sker overdragelse med succession, hvorved sønnen overtager den latente skat. For-

delen for sønnen ved at der sker overdragelse med succession er, at gældsforpligtelsen formindskes 

med passivposten, der modtages som gave fra faderen. 

Endvidere risikerer faderen en debitorrisiko ved løbende overdragelse i det tilfælde, hvor sønnen 

ikke kan betale. Skulle dette være tilfældet, så er der mulighed for at der kan ske tilbageførsel af 

overdragelsen uden skattemæssige konsekvenser. 

7.2. Delkonklusion 

Ud fra ovenstående konkluderes det, at overdragelse med succession vurderes for mest hensigts-

mæssig for generationsskiftet i forhold til overdragelse uden succession. For faderen er fordelen 

den, at sønnen overtager den udskudte skat. Fordelen for sønnen er, at der ikke kræves likviditets-

træk, da faderen ikke behøver kontanter til betaling af skat. Overdragelsen kan helt eller delvist fi-

nansieres med et gældsbrev/gave. 

7.3. Virksomhedsomdannelse, skattepligtig / skattefri 

Ud fra bilag 5 ses det, at den skattemæssige anskaffelsessum for anparterne i selskabet er beregnet 

til t.kr. 4.713 ved succession. Anskaffelsessummen består af en skattemæssig egenkapital på t.kr. 

7.213 fratrukket det opsparede overskud på t.kr. 2.500. 

Ved omdannelsen af den personlige virksomhed ved succession, vil der i åbningsbalancen blive 

indregnet en udskudt skat på t.kr. 1.551.  

Der vil opstå en regnskabsmæssig goodwill ved omdannelsen på t.kr. 3.577, jf. bilag 2, som kun vil 

opstå regnskabsmæssigt og ikke skattemæssigt. Herved vil der ikke kunne opnås fradrag for dette i 

den skattepligtige indkomst. Anparterne anses for anskaffet på tidspunktet for stiftelsen af selskabet. 

Idet der før omdannelsen er anvendt virksomhedsskatteordningen, er det er forudsætning at en evt. 

negativ indskudskonto udlignes.  
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Da de opsparede overskud udgør t.kr. 2.500, kan det ikke anbefales at hæve det opsparede over-

skud, da dette vil blive beskattet som personlig indkomst. Derimod kan det anbefales, at lade ind-

skudskontoen og de opsparede overskud henstå i forbindelse med omdannelsen, idet det opsparede 

overskud vil reducere anskaffelsessummen på anparterne i det stiftede selskab. Beskatningen af de 

opsparede overskud vil derved blive udskudt til den dag, hvor faderen afhænder kapitalandelene i 

selskabet.   

Der vil i forbindelse med omdannelsen ved succession ikke ske nogle likviditetsmæssige konse-

kvenser. Det skal endvidere nævnes, at der er et tidsmæssigt krav, som omhandler, at omdannelsen 

kan foretages med 6 måneders tilbagevirkende kraft fra udløb af kalenderåret, jf. VOL § 2, stk.1, nr. 

6. 

I henhold til omdannelsen af den personlige virksomhed uden succession, vil der ikke opstå en ud-

skudt skat, da de regnskabsmæssige og skattemæssige værdier er ens, dette gælder ligeledes den 

beregnede goodwill. 

Endvidere er den skattemæssige anskaffelsessum for anparterne uden succession t.kr. 125, jf. bilag 

6, og der vil i forbindelse med omdannelsen blive en gæld til stifter på t.kr. 13.290 modsat omdan-

nelsen med succession, hvor der opstår en overkurs ved emission på t.kr. 11.739. 

Forskellen på gæld til stifter kontra overkurs ved emission er, at gælden til stifter vil kunne udbeta-

les uden skat, hvorimod overkurs ved emission resulterer i udbytteskat, når anpartshaver foretager 

udbetaling. 

7.4. Delkonklusion 

Ud fra ovenstående beskrivelse af skattefri og skattepligtig virksomhedsomdannelse vurderes den 

skattefri som mest hensigtsmæssig. Dette skyldes muligheden for at udskyde realisationsbeskatnin-

gen af virksomhedens aktiver, samt de opsparede overskud, som i vores tilfælde vil medføre en be-

tydelig skatteforpligtelse. 

Såfremt handelsværdierne har en lav eller ingen avance i forhold til de skattemæssige værdier, vil 

en skattepligtig omdannelse være mest attraktiv. Det skyldes hovedsageligt muligheden for gæld til 

stifter, hvorved stifter efterfølgende kan hæve midler i selskabet uden beskatning.  
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7.5. Aktieombytning, skattepligtig / skattefri 

Efter omdannelsen af den personlige virksomhed kan der i forlængelse heraf foretages enten en 

skattepligtig eller skattefri aktieombytning. Formålet hermed er at få stiftet et holdingselskab, der 

vil eje aktierne i driftsselskabet, hvilket medfører risiko begrænsning. Ønskes en skattepligtig aktie-

ombytning, vil dette medføre en afståelse af aktierne i driftsselskabet og udløse beskatning (såfremt 

den tidligere virksomhedsomdannelse er fortaget med succession) hos anpartshaveren af gevinsten 

som fremkommer på følgende måde. 

Egenkapital   11.864 

Skattemæssig anskaffelsessum  -4.713   

Aktieindkomst                     7.151 

Ovenstående aktieindkomst vil blive beskattet med 28 % af de første 48.300 (ægtefæller 96.600) og 

43 % over 48.300 (ægtefæller 96.600). Foretages der en skattepligtig aktieombytning, vil der ikke 

være krav om ejerandel, som det erhvervende selskab ved ombytningen opnår i det erhvervede sel-

skab. Samtidig med dette stilles der heller ikke krav med hensyn til holdingreglen og den forret-

ningsmæssige begrundelse. 

Set i forhold til det erhvervende selskab vil den skattepligtige aktieombytning ikke medføre skatte-

mæssige konsekvenser. Aktiernes anskaffelsessum vil være handelsværdien på ombytningstids-

punktet, det vil sige de t.kr. 125 jf. bilag 8. 

Foretages i stedet en skattefri aktieombytning er der mulighed for, at dette foretages med eller uden 

tilladelse. For at få tilladelse fra SKAT, skal der angives en tilstrækkelig forretningsmæssig begrun-

delse. Er dette ikke muligt, gennemføres aktieombytningen uden tilladelse.   

Ved en skattefri aktieombytning følger ingen likviditetsmæssige konsekvenser med, som det er til-

fældet ved en skattepligtig aktieombytning.  

Ved en skattefri aktieombytning vil der være krav om ejerandel, som det erhvervende selskab ved 

ombytningen opnår i det erhvervede selskab. Ejerkravet skal være over 50 %. Med andre ord, skal 

der være bestemmende indflydelse. Samtidig med dette er der krav om holdingreglen, hvis ombyt-
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ningen foretages uden tilladelse. Sker ombytningen derimod med tilladelse er der krav om forret-

ningsmæssig begrundelse. 

Aktiernes anskaffelsessum ved en skattefri aktieombytning vil blive den oprindelige anskaffelses-

sum, som er t.kr. 4.713, jf. bilag 5 vedrørende omdannelse af personlig virksomhed ved succession. 

7.6. Delkonklusion 

Ud fra ovenstående analyse om skattepligtig og skattefri aktieombytning vurderes det mest hen-

sigtsmæssigt at foretage en skattefri aktieombytning. Om skattefri aktieombytning skal foretages 

med eller uden tilladelse er ikke altafgørende. Fordelen ved at indhente tilladelse er, at hol-

dingreglen ikke er gældende. Ulempen ved ikke at indhente tilladelse er, at holdingreglen er gæl-

dende. I vores tilfælde har det ikke den store betydning, da faderens holdingselskab har intentioner 

om at beholde aktierne/anparterne i mere end 3 år. Idet der efterfølgende foretages spaltning af 

ejendommen, medfører ikke beskatning, da der efterfølgende vil være et holdingkrav mellem fade-

rens holdingselskab og det udspaltede selskab.  

Den skattefrie aktieombytning udløser ikke beskatning hos aktionæren (fysisk person), som det el-

lers er tilfældet ved en skattepligtig aktieombytning. Dette var under forudsætning af, at den tidlige-

re omdannelse var foretaget ved succession. 

I ovennævnte eksempel vil faderen få en aktieindkomst på t.kr. 7.151, som han bliver beskattet af. 

Denne skat vurderes som den altovervejende faktor, hvorfor det konkluderes at være en fordel at 

gennemføre aktieombytningen skattefrit.  

7.7. Spaltning, med og uden tilladelse 

7.7.1. Ophørsspaltning - skattefrit med tilladelse 

I bilag 9 ses det, at selskab 1 ophører, og balancen spaltes ud i selskab 2 + 3, som herefter viderefø-

rer aktiviteten. Selskab 2 viderefører den primære drift, mens selskab 3 overtager ejendommen. 

Da der er indhentet tilladelse fra SKAT til at gennemføre denne ophørsspaltning skattefrit, vil ophø-

ret af selskab 1 ikke realisationsbeskattes, såfremt der ikke modtages en kontant udligningssum i 

forbindelse, med spaltningen. Anpartshaver i selskab 1 skal vederlægges i anparter i de modtagende 
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selskaber, jf. fusionsskattelovens § 9, stk. 1. Selskab 2 og 3 vil succedere i den skattemæssige stil-

ling af de overdragne aktiver og passiver. Denne succession vedrører såvel anskaffelsessummen 

som anskaffelsestidspunktet, jf. fusionsskattelovens § 8. 

I og med ophørsspaltningen gennemføres skattefrit med tilladelse fra SKAT kan spaltningen ske 

uden de store komplikationer. Dog skal betingelserne for skattefri spaltning, der er gennemgået i 

afsnit 5.4.2.2., være opfyldt, for at SKAT vil kunne give tilladelse hertil. 

Ejendommen bliver eneste aktiv i selskab 3 efter ophørsspaltningen. På passivsiden vil prioritets-

gælden følge med, da den er knyttet til ejendommen. Eftersom de modtagende selskaber succederer 

i selskab 1’s skattemæssige stilling, vil den udskudte skat, der hviler på ejendommen, følge med. Til 

sidst skal selskab 3, stiftes med anpartskapital kr., 125.000 (Efter de nye regler i 2010 kr. 80.000). 

Overkurs ved emission udgør den resterende post under egenkapitalen.  

Selskab 2 vil føre den primære drift videre fra selskab 1 og åbningsbalancen vil bestå af selskab 1´s 

aktiver og passiver, bortset fra ejendommen og den tilknyttede prioritetsgæld.  

7.7.2. Ophørsspaltning - skattefrit uden tilladelse 

Det er blevet muligt at gennemføre en ophørsspaltning skattefrit uden at indhente tilladelse fra 

SKAT. 

På bilag 10 ses det, at selskab 1 ophører, og balancen spaltes ud i selskab 2 + 3, som herefter videre-

fører aktiviteten. 

Denne ophørsspaltning gennemføres skattefrit uden tilladelse fra SKAT, hvilket betyder, at ophøret 

af selskab 1 ikke realisationsbeskattes, så længe anpartshaver ikke modtager en kontant udlignings-

sum. Anpartshavers vederlag skal ske i form af anparter i de modtagende selskaber. At spaltningen 

sker skattefrit betyder, at selskab 2 og 3 succederer i den skattemæssige stilling af de overdragne 

aktiver og passiver. Denne succession vedrører såvel anskaffelsessummen som anskaffelsestids-

punktet, jf. fusionsskattelovens § 8. 

For at spaltningen kan ske skattefrit gælder en række betingelser (se afsnit 5.4.2.2.) og skal spalt-

ningen, som i dette tilfælde, ske uden tilladelse skal en række værnsregler (se afsnit 5.4.3.1. herom) 

ligeledes være overholdt.  



 

113 

 

De skattemæssige konsekvenser er som udgangspunkt de samme, om spaltningen sker med eller 

uden tilladelse. Der er dog den forskel, at gennemføres den skattefrie spaltning uden tilladelse, får 

værnsreglen omkring kravet om samme forhold mellem aktiver og forpligtelser betydning for vores 

åbningsbalance i selskab 2 og 3.  

I vores eksempel i bilag 10 spaltes ejendommen med tilhørende gæld og udskudt skat over i selskab 

3 på samme måde, som det var tilfældet, når den skattefrie spaltning sker med tilladelse. Selskab 2 

er dog nødt til at overdrage t.kr. 1.500 af sine likvider samt optage et banklån på t.kr. 720, som lige-

ledes overdrages til selskab 3, for at kunne honorere kravet om samme forhold mellem aktiver og 

gældsforpligtelser. 

I relation hertil har skatterådet accepteret, at der som led i en skattefri ophørsspaltning uden tilladel-

se sker balancetilpasning ved optagelse af lån umiddelbart før spaltningen, og at det optagne lån 

tilbagebetales umiddelbart efter spaltningen77 (jf. Forumadvokater.dk / lovændring). 

Selskab 2 vil, ligesom det var tilfældet i den skattefrie ophørsspaltning med tilladelse, videreføre 

den primære drift, hvilket betyder, at åbningsbalancen efter spaltningen vil ligne selskabs 1’s dog 

uden ejendommen og prioritetsgælden.   

7.7.3. Ophørsspaltning - skattepligtigt 

I eksempel 11 gennemføres ophørsspaltningen skattepligtigt. Det betyder, at anpartshaveren bliver 

beskattet, eftersom spaltningen anses for en afståelse af de udspaltede aktiver og passiver. 

I og med ophørsspaltningen gennemføres skattepligtigt, er der ingen betingelser og værnsregler at 

tage hensyn til.  

Ejendommen og prioritetsgælden spaltes ud i selskab 3 på samme måde som ved de skattefrie op-

hørsspaltninger. I og med spaltningen sker skattepligtigt, vil ingen udskudt skat hvile på ejendom-

men eller de øvrige driftsmidler. Selskab 2 og 3 vil derfor ingen udskudt skat have i deres åbnings-

balance. Selskab 2 og 3 vil heller ikke have nogen overkurs, eftersom der ingen begrænsning er i 

forhold til vederlæggelse i anparter. Der vil i stedet opstå en mellemregning med anpartshaver un-

der passiverne, som han efterfølgende kan hæve skattefrit.  

                                                
77 Forumadvokater.dk/lovændring 



 

114 

 

I selskab 2 vil de aktiver og passiver, der knytter sig til det indskydende selskabs primære drift, føl-

ge med.  

Den skattepligtige ophørsspaltning vil blive betragtet som afståelse af anparter, hvor faderen beskat-

tes af forskellen på salgssummen og anskaffelsessummen.  

I dette eksempel er anskaffelsessummen t.kr. 4.713 (under afsnittet om omdannelse konkluderede vi 

at en omdannelse med succession var at foretrække i vores caseeksempel, hvilket er en forudsæt-

ning for denne anskaffelsessum). 

Salgssummen er egenkapitalen i selskab 1, t.kr. 11.864, hvilket medfører en aktieindkomst på t.kr. 

7.151 som faderen bliver beskattet af. 

7.8. Delkonklusion 

Vi har gennemgået de 3 former for ophørsspaltning, der findes, nemlig skattefrit med og uden tilla-

delse samt den skattepligtige ophørsspaltning. 

Ud fra ovenstående analyse konkluderer vi, at den skattefrie ophørsspaltning med tilladelse er at 

foretrække, idet beskatningen, som sker som aktieindkomst, på t.kr. 7.151 er for likviditetskræven-

de. Grunden til, at vi gerne vil have tilladelse fra SKAT, er, at det eneste, vi skal være opmærk-

somme på, er at have en forretningsmæssig begrundelse, som SKAT kan godkende. Har vi ikke en 

tilstrækkelig god forretningsmæssig begrundelse til at få tilladelse fra SKAT, må der i stedet anmo-

des om bindende svar angående værdiansættelsen. Dette skyldes, at gennemføres ophørsspaltningen 

uden tilladelse, skal kravet om samme forhold mellem aktiver og forpligtelser honoreres. Er ophørs-

spaltningen sket skattefrit og uden tilladelse, kan det ske at SKAT efterfølgende stiller spørgsmåls-

tegn ved den anvendte værdiansættelse. Dette vil medføre, i givet fald at værdiansættelsen er for-

kert, at ophørsspaltningen bliver gjort skattepligtig, da kravet om samme forhold mellem aktiver og 

forpligtelser ikke længere er opfyldt.  

7.9. Grenspaltning - Skattefrit med tilladelse 

I eksempel 12 foretages en grenspaltning skattefrit med tilladelse. Da der er indhentet tilladelse til at 

gennemføre denne grenspaltning skattefrit, vil spaltningen af selskab 1 ikke medføre realisationsbe-

skatning. Derimod vil det modtagende selskab (selskab 2) succedere i den skattemæssige stilling af 
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de overdragne aktiver og passiver. Denne succession vedrører såvel anskaffelsessummen som an-

skaffelsestidspunktet, jf. fusionsskattelovens § 8. 

Anpartshaverne vil heller ikke blive beskattet, så længe de vederlægges i form af anparter i det 

modtagende selskab. 

Modtager anpartshaverne derimod en kontant udligningssum, vil dette blive betragtet som afståelse 

af deres anparter efter reglerne i aktieavancebeskatningsloven jf. fusionsskattelovens § 9, stk. 1. 

I dette tilfælde er der tale om en grenspaltning, hvorfor den kontante udligningssum vil blive be-

handlet som udbetaling af udbytte, jf. fusionsskattelovens § 15b, stk. 4. 

For at SKAT vil kunne give tilladelse til en skattefri grenspaltning, skal de grundlæggende betingel-

ser for skattefri spaltning, der er gennemgået i afsnit 5.4.2.2. herom være opfyldt.  

Efter grenspaltningen vil selskab 1 videreføre den primære driftsaktivitet, og selskab 2 vil overtage 

ejendommen. På åbningsbalancen for selskab 2 ses det, at ejendommen vil udgøre selskabets eneste 

aktiv, mens prioritetsgælden og den udskudte skat der hviler på ejendommen, vil følge med på pas-

sivsiden. 

7.9.1. Grenspaltning - Skattefrit uden tilladelse 

I bilag 13 er der ikke indhentet tilladelse fra SKAT, men grenspaltningen ønskes alligevel gennem-

ført skattefrit. Denne mulighed er der åbnet op for, men det kræver, at de gennemgåede betingelser i 

afsnit 5.4.2.2. samt værnsreglerne i afsnit 5.4.3.1. vil blive honoreret, for at grenspaltningen kan ske 

skattefrit. 

Såfremt de omtalte betingelser og værnsregler er overholdt, vil grenspaltningen af selskab 1 ikke 

medføre realisationsbeskatning. Derimod vil det modtagende selskab (selskab 2) succedere i den 

skattemæssige stilling af de overdragne aktiver og passiver. Denne succession vedrører såvel an-

skaffelsessummen som anskaffelsestidspunktet, jf. fusionsskattelovens § 8. 

Anpartshaverne vil heller ikke blive beskattet, så længe de vederlægges i form af anparter i det 

modtagende selskab. 
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Modtager anpartshaverne derimod en kontant udligningssum, vil dette blive betragtet som afståelse 

af deres anparter efter reglerne i aktieavancebeskatningsloven, jf. fusionsskattelovens § 9, stk. 1. 

I dette tilfælde er der tale om en grenspaltning, og derfor vil en eventuel kontant udligningssum 

blive behandlet som udbetaling af udbytte jf. fusionsskattelovens § 15b, stk. 4. 

Ligesom ved den skattefrie ophørsspaltning uden tilladelse vil værnsreglen omkring samme forhold 

mellem aktiver og forpligtelser få betydning for åbningsbalancen. Selskab 1 vil naturligvis have de 

aktiver og passiver, der er tilknyttet den primære drift, mens selskab 2 vil videreføre ejendommen, 

prioritetsgælden og den udskudte skat, der hviler på ejendommen. For at honorere kravet om samme 

forhold mellem aktiver og forpligtelser ses det, at selskab 1 har overført t.kr. 1.500 samt optaget et 

banklån på t.kr. 1.200, som er overført til selskab 2.  

7.9.2. Grenspaltning - Skattepligtigt 

I eksemplet i bilag 14 gennemføres grenspaltningen skattepligtigt. Det betyder at anpartshaveren 

bliver beskattet, eftersom spaltningen anses for en afståelse af de udspaltede aktiver og passiver. 

I og med grenspaltningen gennemføres skattepligtigt, er der ingen betingelser og værnsregler at tage 

hensyn til.  

Ejendommen og prioritetsgælden spaltes ud i selskab 2 på samme måde som ved de skattefrie for-

mer for grenspaltning. Eftersom spaltningen sker skattepligtigt, vil der ikke hvile nogen udskudt 

skat på ejendommen eller de øvrige driftsmidler.  

Selskab 2 vil derfor ingen udskudt skat have i sin åbningsbalance. Selskab 2 vil heller ikke have 

nogen overkurs, eftersom der ingen begrænsning er i forhold til vederlæggelse i anparter. Der vil i 

stedet opstå en mellemregning med anpartshaver under passiverne, som han efterfølgende kan hæve 

skattefrit.  

I selskab 1 vil de aktiver og passiver, der knytter sig til det indskydende selskabs primære drift, føl-

ge med.  

Den skattepligtige grenspaltning vil blive betragtet som afståelse af anparter, hvorved faderen be-

skattes af forskellen på salgssummen og anskaffelsessummen.  
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I dette eksempel er anskaffelsessummen t.kr. 4.713 (under afsnittet om omdannelse konkluderede vi 

at en omdannelse med succession var at foretrække i vores caseeksempel, hvilket er en forudsæt-

ning for denne anskaffelsessum). 

Salgssummen opgøres som følger: 

Egenkapitalen i selskab 2          125 

Mellemværende med kapitalejer      2.713 

Salgssum i alt       2.838 

 

7.10. Delkonklusion 

Først og fremmest fravælges den skattepligtige grenspaltning som følge af skattebyrden. Beskatnin-

gen på t.kr. 7.151 sker som aktieindkomst og konkluderes for likviditetskrævende.  

Med hensyn til, om spaltningen skal ske med eller uden tilladelse, så konkluderes det, grenspaltnin-

gen skal ske skattefrit med tilladelse så vidt muligt. 

Det skyldes, at gives der tilladelse fra SKAT, er vi på den sikre side i forhold til værdiansættelsen af 

ejendommen.  

Gennemføres grenspaltningen uden tilladelse, kan SKAT efterfølgende stille spørgsmål ved værdi-

ansættelsen af ejendommen, og er den anvendte værdiansættelse forkert, vil det medføre at ophørs-

spaltningen bliver gjort skattepligtig, da kravet om samme forhold mellem aktiver og passiver ikke 

længere er opfyldt.  

For at modtage tilladelse fra SKAT kræves en tilstrækkelig god forretningsmæssig begrundelse. Her 

skal bemærkes, at generationsskifte ikke i sig selv er tilstrækkelig begrundelse. 

Kan tilladelse ikke opnås, løses problemstillingen ved at anmode SKAT om bindende svar vedrø-

rende værdiansættelsen. 
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7.11. Tilførsel af aktiver, med og uden tilladelse 

7.11.1. Tilførsel af aktiver - Skattefrit med tilladelse 

Bilag 15 illustrerer tilførslen af aktiver gennemført skattefrit med tilladelse fra SKAT. 

Idéen med tilførsel af aktiver er at få ejendommen og driftsselskabet adskilt. I vores eksempel er det 

driftsselskabet, vi ønsker at generationsskifte, hvilket betyder, at ejendommen kører videre i selskab 

1, mens driftsaktiviteten fortsætter i det nye datterselskab 2. På denne måde får man en selskabs-

konstruktion, der optimerer mulighederne for generationsskifte. 

Selskab 2 viderefører driftsaktiviteten, og for at gøre sig salgsmoden til generationsskiftet, er det 

vigtigt at bemærke, at overkursen i selskabet kan udloddes skattefrit til selskab 1, umiddelbart efter 

tilførslen af aktiver. Dette gør selskabet billigere og derved lettere at generationsskifte. 

Dette gælder, såfremt selskab 1 har en ejerandel, der er større end 10 % og i øvrigt overholder hol-

dingkravet på 3 år.  

Det er et krav, at den udskilte enhed kan fungere selvstændigt med egne midler. I vores eksempel 

har selskab 2 fået tilført t.kr. 500 som tilførsel af aktiver for at kunne honorere dette krav. 

I og med tilførslen af aktiver ønskes gennemført skattefrit med tilladelse, skal en række betingelser, 

se afsnit 5.5.2.2. herom, være overholdt, for at SKAT vil kunne give denne tilladelse. 

7.11.2. Tilførsel af aktiver - Skattefrit uden tilladelse 

Bilag 16 illustrerer tilførslen af aktiver gennemført skattefrit uden tilladelse fra SKAT. 

Selvom tilførslen af aktiverne ønskes gennemført uden tilladelse, gælder grundlæggende de samme 

betingelser, som hvis SKAT skulle give tilladelse. 

Betingelserne er gennemgået i afsnit 5.5.2.3. herom. 

Der er ikke den store forskel på, om tilførslen af aktiver sker skattefrit med eller uden tilladelse. 

Den største fordel er, at der ikke skal gives en forretningsmæssig begrundelse, hvis tilførslen af ak-

tiver sker uden tilladelse.  
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Ejendommen og den dertil knyttede prioritetsgæld vil fortsat blive i selskab 1, mens selskab 2 kører 

driftsaktiviteten videre. Planen med tilførslen af aktiver er at gøre selskab 2 klar til et generations-

skifte. Dette kan f.eks. gøres med tilførsel af aktiver, hvor vi ender med en selskabskonstruktion, 

hvor selskab 1 ejer 100 % af selskab 2. Herefter kan generationsskiftet eventuelt ske gradvist, hvor 

selskab 1 sælger sine aktier/anparter til sønnen (eller et af sønnen ejet selskab).  

Overkursen i selskab 2 kan på samme måde som i eksemplet med tilførsel af aktiver med tilladelse 

udloddes skattefrit til selskab 1, hvilket vil gøre aktierne/anparterne i selskab 2 billigere og derved 

lette generationsskiftet. Kravet til dette er 10 % ejerskab.   

7.11.3. Tilførsel af aktiver - Skattepligtigt 

Bilag 17 illustrerer tilførslen af aktiverne gennemført skattepligtigt.  

Det betyder, at der ikke er særlige krav til tilladelser eller ansøgninger. Overdragelsen af de tilførte 

aktiver og passiver vil udløse almindelig afståelsesbeskatning i det indskydende selskab. Dette vil 

ske, selvom der kun er tale om enkeltstående formueaktiver, grene af selskabets virksomhed eller 

alle selskabets aktiver og passiver. 

Vederlaget kan erlægges i form af aktier eller anparter i det modtagende selskab eller delvist som 

kontanter eller via mellemregningen. 

Selskab 1 vil, ligesom den skattefrie tilførsel af aktiver, være moderselskab til selskab 2, der overta-

ger driftsaktiviteten. Eftersom tilførslen af aktiver sker skattepligtigt, vil der ikke være udskudt skat 

i selskab 2. Der vil være en overkurs, da selskab 2 kan udlodde udbytte til selskab 1 skattefrit.   

Beskatningen beregnes som forskellen på salgssummen for de overdragede aktiver og deres skatte-

mæssige værdi. Beregningen er vist i bilag 17 og ender ud med en skat på t.kr. 1.051 hvilket resul-

terer i den skyldige selskabsskat i selskab 1. 

7.12. Delkonklusion 

En klar fordel ved skattepligtig tilførsel af aktiver i forhold til skattepligtig spaltning er, at skatten 

bliver karakteriseret som selskabsskat og dermed bliver betalt af selskabets midler. 
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Dette vejer dog ikke tungt nok til at vi anbefaler skattepligtig tilførsel af aktiver frem for en skattefri 

model. Dertil er skattebyrden på t.kr. 1.051 for tung. 

Opnås tilladelse fra SKAT til tilførslen af aktiver, undgås holdingkravet, hvorfor denne model 

umiddelbart er at foretrække. 

For at få tilladelse fra SKAT kræves der en tilstrækkelig god forretningsmæssig begrundelse. Her 

skal bemærkes, at generationsskifte i sig selv ikke er grund nok til at få tilladelse. 

Derfor konkluderer vi, at tilførsel af aktiver i vores eksempel skal ske skattefrit uden tilladelse. 

Ulempen med holdingkravet betyder ikke det store i vores tilfælde, i og med at planen for generati-

onsskiftet er, at sønnen skal overtage driftsselskabet, mens faderen beholder ejendommen. 

7.13. A/B-modellen (forlods udbytte) 

Efter at farens virksomhed er blevet omdannet, og faderen har foretaget en skattefri aktieombytning, 

kan A/B-modellen finde anvendelse. Dette indebærer først og fremmest, at sønnen stifter et hol-

dingselskab, som derved kan erhverve anparterne til en lavere kurs i driftsselskabet. Samtidig med 

dette vil faderen fortsat være medejer i en periode og modtage udbytte forlods. 

I hovedtræk indebærer A/B-modellen, at anparterne i selskabet opdeles i to klasser. Faderen får A-

anparter, mens sønnen erhverver B-anparter. A-anparterne har så forlods udbytteret fra selskabet for 

et beløb, der svarer til selskabets merværdi. Dette resulterer i, at alle udbytter går til faderen, indtil 

han har modtaget udbytter svarende til den opgjorte merværdi. 

Først derefter vil sønnen få andel i udbytteudlodningen. SKAT har anerkendt, at ejeren af B-

anparterne i denne situation kan tegne eller købe sine anparter til en kurs tæt på 10078. 

Idet faderen ejer samtlige anparter i driftsselskabet og opdeler anparterne i A- og B-anparter, såle-

des at A-anparterne får forlods udbytteret i en given periode, og derefter overdrager B-anparterne til 

sønnen, vil selve opdelingen i A-anparter og B-anparter ikke udløse beskatning. Dette skyldes, at 

faderen er ejer af samtlige anparter både før og efter opdelingen. 

                                                
78 bdo.dk/generationsskiftemodeller 
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Set i forhold til vores case eksempel, hvor driftsselskabet har en værdi på t.kr. 11.864 og en an-

partskapital på t.kr. 125, vil prisen for sønnen blive t.kr. 125. Det har dog det resultat, at faderen har 

forlods udbytteret på t.kr. 11.739 i de kommende år. Omvendt vil sønnen ikke modtage noget ud-

bytte i de kommende år, hvor faderen har forlods udbytteret, da han er ejer af A-anparterne. 

Det er dog vigtigt at pointere, at et bindende svar er fordelagtigt at indhente, hvor SKAT godkender 

dels størrelsen af det forlods udbytte og dels den periode, hvor faren skal modtage dette udbytte. 

Dette begrundes med at undgå, at hele modellen udløser hårdere beskatning hos faderen og sønnen, 

end tiltænkt var. 

7.14. Delkonklusion 

Faderen har mulighed for at overdrage sit selskab til en søn, uden at han skal betale hele værdien af 

anparterne. Dette kan ske ved brug af A/B-modellen. 

Sønnen kan ved brug af sit holdingselskab tegne nye B-anparter for t.kr. 125 til kurs 100. Selskabets 

egenkapital vil herefter bestå af t.kr. 125 B-anparter og A-anparter for resten af egenkapitalens vær-

di. A-anparterne har forlods udbytteret, indtil hele beløbet er udbetalt. Når hele udbytteretten er 

udbetalt opløses A-anparterne. Sønnen vil herefter eje 100 % af selskabets anparter.   

Modellen er ofte anvendelig, hvor selskabet har en høj værdi, samtidig med at erhververen ikke har 

midler til betaling heraf. Ved brug af denne model kan sønnen indtræde som anpartshaver og skal 

kun finansiere t.kr. 125. Til gengæld får sønnen en begrænset del i den fremtidige indtjening, da 

faderens A-anparter bliver garanteret forlods udbytte. 

Vi konkluderer derfor, at en anvendelse af A/B modellen vil være fordelagtigt for både faderen og 

sønnen. Sønnen kan indtræde som anpartshaver ved kun at finansiere t.kr. 125. Til gengæld får han 

en begrænset del i den fremtidige indtjening. 

Set i forhold til sønnen vil modellen være anvendelig, idet han kan lade selskabet finansiere over-

dragelsessummen. Faderen skal til gengæld sammenholde det med risikoen for, at forlodsudbyttet 

ikke kan blive udbetalt, hvis selskabet begynder at generere underskud i de kommende år. 
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7.15. Anbefaling til generationsskifteforløb 

I forlængelse af delkonklusionerne på de enkelte generationsskiftemodeller skitseres hermed vores 

forslag til generationsskifteforløbet. 

Trin 1 – Skattefri virksomhedsomdannelse, virksomhed A bliver omdannet til selskab A 

 

Figur 15 - Trin 1 - Skattefri virksomhedsomdannelse 

Trin 2 – Holdingselskab etableres ved gennemførsel af en skattefri aktieombytning 

 

Figur 16 - Trin 2 - Etablering af holdingselskab 
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Trin 3 – Skattefri spaltning, ejendommen og driftsselskabet spaltes ud i hver sit selskab Ejd. ApS og 

Drift ApS. 

 

Figur 17 - Trin 3 - Skattefri spaltning 

Trin 4 – Etablering af sønnens holdingselskab der gradvist køber anparter i Drift ApS ved anvendel-

se af A/B modellen. 

 

Figur 18 - Trin 4 - Køb af anparter ved anvendelse af A/B modellen 
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8 Konklusion 

Formålet med denne afhandling har været, at afdække, hvorledes en overdrager kan generationsskif-

te sin personlige virksomhed mest hensigtsmæssigt til erhververen. 

For at afdække denne problemstilling har vi opstillet en række delspørgsmål, som skal afdækkes 

med henblik på at besvare hovedproblemstillingen. 

Vores første delspørgsmål har gået på, hvilke overvejelser, der skal foretages inden et egentligt ge-

nerationsskifte gennemføres. 

Ud fra vores delkonklusion anbefaler vi, at generationsskiftet sker som et samspil mellem overdra-

geren og erhververen. I vores case sker generationsskiftet fra fader til søn. Faderen vil have en stor 

viden og en række erfaringer omkring virksomheden, som sønnen kan drage nytte af. Derfor vurde-

res det som en fordel at inddrage sønnen i virksomheden, inden generationsskiftet skal foretages. 

Hvor lang tid inden afhænger af virksomheden og branchen, men denne oplæringsperiode skal være 

lang nok til, at sønnen er rustet til at føre virksomheden videre.  

Efter generationsskiftet er foretaget, anbefaler vi, at faderen fortsætter som konsulent, således at 

sønnen, efter at generationsskiftet er sket, kan søge råd hos faderen. Det er dog vigtigt, at faderen 

slipper styringen, så sønnen får mulighed for at sætte sit præg på virksomheden og føre sine idéer 

ud i livet. Fortsætter faderen sin daglige gang i virksomheden, vil der nemt opstå forvirring blandt 

de ansatte, om hvem der er den reelle leder.  

Yderligere spiller planlægning en væsentlig rolle i forhold til generationsskiftet. I planlægningsfa-

sen er det vigtigt at inddrage hele familien og ikke kun faderen og sønnen. Alle de involverede par-

ter skal være åbne omkring deres ønsker og behov, således at generationsskiftet kan gennemføres på 

den bedst tænkelige måde.   

Vores andet delspørgsmål har gået på hvilke modeller, der kan anvendes ved et generationsskifte, 

og hvilke fordele og ulemper de enkelte modeller har. 

Selve generationsskiftet kan gennemføres ved anvendelse af en række forskellige generationsskif-

temodeller. Modellerne kan anvendes uafhængigt af hinanden, men samtidig kan en kombination 
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være en fordel. Valget af generationsskiftemodellerne afhænger af den pågældende situation, og det 

er vigtigt at bemærke, at gennemførsel af et generationsskifte, sjældent er ens. 

Vi har gennemgået de enkelte generationsskiftemodeller og analyseret deres fordele og ulemper. Ud 

fra denne gennemgang har vi konstateret, at det oftest er en fordel at anvende reglerne omkring 

skattemæssig succession. Dette begrundes med, at skatten, der ellers ville være udløst i forbindelse 

med generationsskiftet, vil blive udskudt til et senere tidspunkt. Likviditet spiller en væsentlig rolle 

for et generationsskifte, og derfor vil problemstillingen omkring likviditet ofte være udslagsgivende 

for, om der vælges en generationsskiftemodel med succession. 

Det skal dog her nævnes, at successionsreglerne er afhængige af, at en række betingelser skal være 

opfyldt, herunder kravet til personkredsen. Som det er tilfældet i vores case eksempel, vil kravet til 

personkredsen betyde, at successionsreglerne kan anvendes ved overdragelse til søn. 

Vores tredje delspørgsmål har gået på hvorledes et unoteret anpartsselskab værdiansættes. 

Vi har behandlet spørgsmålet omkring værdiansættelse af et unoterede anpartsselskab og hovedreg-

len er, at en virksomhed skal værdiansættes til handelsværdi.  

Dette gælder, uanset om der er tale om uafhængige eller interesseforbundne parter. I et generations-

skifte er parterne ofte interesseforbundne, og parterne kan derfor have en interesse i at minimere 

skatte- og afgiftsgrundlaget. SKAT har derfor opstillet en række vejledende cirkulærer til brug for 

værdiansættelsen.     

Vi har beskrevet de forskellige cirkulærer samt den nye værdiansættelsesvejledning. Vi kom frem 

til, at 1982 cirkulæret var anvendeligt indenfor gaveafgiftskredsen. I et generationsskifte fra fader til 

søn er det yderligere muligt, at bruge formueskattekursen til værdiansættelse af virksomheden.  

Afslutningsvis opstiller vi en række regneeksempler, hvor vi gør brug af 1982 cirkulæret og for-

mueskattekursen. Det kan konkluderes, at den beregnede skattekurs kan anvendes ved overdragel-

sen af selskabet fra far til søn, hvis der ingen objektiv handelsværdi findes. Ydereligere kom vi frem 

til den laveste handelsværdi ved brug af formueskattekursen.  
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Vi anbefaler derfor at formueskattekursen sammen med et anfordringslån anvendes og derved slip-

per sønnen for likviditetstræk. Derudover overtager han den latente skattebyrde, som ville have væ-

ret den skattepligtige fortjeneste for faderen, hvis der ikke var sket skattemæssig succession. 

Vores fjerde delspørgsmål har gået på hvilke konsekvenser, de enkelte modeller har for de involve-

rede parter. 

Som udgangspunkt afhænger konsekvenserne af, om generationsskiftet foretages med eller uden 

skattemæssig succession. Vi har valgt at generationsskifte med skattemæssig succession, da dette 

vurderes som mest hensigtsmæssig for generationsskiftet i forhold til overdragelse uden succession. 

Dette begrundes med, at der ikke kræves likviditetstræk for sønnen og samtidig udskydes den laten-

te skat. 

Sammenholdes de 2 muligheder for overdragelse af personlig virksomhed, kan det konstateres, at 

der uden succession opstår en personlig skat hos faderen. Sker overdragelsen derimod med succes-

sion, vil sønnen overtage den udskudte skat. Fordelen for sønnen er, at overdragelsen med successi-

on medfører, at gældsforpligtelsen formindskes med passivposten, som modtages som gave fra fa-

deren. 

En vigtig ting at fremhæve, som konsekvens ved overdragelsen af personlig virksomhed, er, at der 

er mulighed for, at der kan ske tilbageførsel af overdragelsen, uden det vil medføre skattemæssige 

konsekvenser. 

Ved gennemgangen af skattefri og skattepligtig virksomhedsomdannelse medfører den skattefrie en 

udskydelse af realisationsbeskatningen af virksomhedens aktiver samt de opsparede overskud. 

Foretages en skattepligtig virksomhedsomdannelse, vil dette medføre realisationsbeskatning. Så-

fremt handelsværdierne har en lav eller ingen avance i forhold til de skattemæssige værdier, vil en 

skattepligtig omdannelse være mest attraktiv. Her skal fremhæves muligheden for gæld til stifter, 

hvorved stifter efterfølgende kan hæve midler i selskabet uden beskatning.  

Ud fra analysen om skattepligtig og skattefri aktieombytning vil den skattepligtige aktieombytning 

udløse beskatning hos anpartshaveren, hvorimod der ikke vil opstå skat ved en skattefri aktieom-

bytning. Foretages en skattepligtig aktieombytning, vil faderen vil få en aktieindkomst, som han 
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bliver beskattet af.  Med andre ord, vil en skattefri aktieombytning ikke medføre likviditetsmæssige 

konsekvenser, som det er tilfældet ved en skattepligtig aktieombytning. 

I afsnit 5.4 gennemgik vi spaltning, herunder ophørsspaltning og grenspaltning. Disse to former for 

spaltning kan begge gennemføres skattepligtigt og skattefrit samt med eller uden tilladelse.  

Konsekvenserne for ophørsspaltning er, at det eksisterende selskab ophører, og i vores tilfælde blev 

ejendommen spaltet ud i et nyt selskab, og driftsselskabet blev ligeledes spaltet over i et nyt selskab.  

Selskabskonstruktionen bliver to søsterselskaber med samme ejerforhold som det oprindelige sel-

skab havde. 

Såfremt ophørsspaltningen bliver gennemført skattefrit, betyder det, at de to nye selskaber succede-

rer i det oprindelige selskabs skattemæssige stilling. Den latente skattebyrde vil med andre ord blive 

overført til de to nye selskaber. 

Såfremt der i stedet vælges skattepligtig ophørsspaltning er det en væsentlig faktor, at det er an-

partshaveren, der bliver beskattet af spaltningen. Det er altså ikke en selskabsskat, men aktieind-

komst, og skattebetalingen vil derfor ske med beskattede midler. 

Den skattefrie ophørsspaltning kan gennemføres med og uden tilladelse fra SKAT. Tilladelse kræ-

ver blandt andet forretningsmæssig begrundelse. Såfremt tilladelse kan opnås fra SKAT, betyder 

det, at balancetilpasningen ikke er nødvendig samt at kravet om 3 års ejertid bortfalder, som de væ-

sentligste faktorer.  

Såfremt tilladelse ikke kan opnås, kan ophørsspaltningen gennemføres uden tilladelse fra SKAT. 

Her skal det bemærkes, at der er krav om samme forhold mellem aktiver og gældsforpligtelser. Det 

betyder, at det er meget vigtigt at anmode SKAT om bindende svar på værdiansættelsen af ejen-

dommen da den skattefrie ophørsspaltning ellers kan gøres skattepligtig, såfremt SKAT er uenig i 

værdiansættelsen. Ændrer SKAT værdiansættelsen, vil kravet om samme forhold ikke længere være 

honoreret. 

Virkningerne ved grenspaltning er, at det kun er en gren af virksomheden der spaltes ud. I vores 

tilfælde vil driftsselskabet blive i den oprindelige virksomhed, mens ejendommen med tilhørende 

forpligtelser vil blive spaltet ud i et nyt selskab. 



 

128 

 

Herudover er konsekvenserne de samme som ved ophørsspaltning. Selskabskonstruktionen er igen 

to søsterselskaber med faderen som anpartshaver. Den skattepligtige grenspaltning medfører be-

skatning hos faderen, hvorimod skattefri grenspaltning med og uden tilladelse betyder, at der succe-

deres i den skattemæssige stilling. Gennemføres grenspaltningen skattefrit uden tilladelse, er det 

ligesom ved ophørsspaltningen meget vigtigt at anmode SKAT om bindende svar på værdiansættel-

sen af ejendommen, da grenspaltningen ellers kan risikere at blive skattepligtig.    

Tilførsel af aktiver kan gennemføres skattefrit med og uden tilladelse samt skattepligtigt. 

Selskabskonstruktionen bliver, til forskel fra spaltning, den, at ejendomsselskabet bliver anpartsha-

ver til driftsselskabet. Faderen vil være anpartshaver til ejendomsselskabet.  

Denne selskabskonstruktion er god i forhold til generationsskifte, da driftsselskabet, som er det sel-

skab, der skal generationsskiftes, kan gøres modent hertil. Er ejerkravet over 10 %, kan hele over-

kursen udloddes op til ejendomsselskabet. Holdingkravet skal overholdes, men det betyder, at 

driftsselskabet bliver billigere og derved lettere at generationsskifte. 

Såfremt tilførsel af aktiver gennemføres skattepligtigt, er konsekvensen at beskatningen sker i ejen-

domsselskabet, da dette selskab er anpartshaver. Beskatningen sker derfor til forskel fra ved spalt-

ning med ikke personbeskattede midler. 

A/B modellen er en finansieringsmodel. Konsekvensen ved at anvende A/B modellen for den op-

rindelige anpartshaver er en forlods udbytteret. Konsekvensen for erhververen er, at kunne indgå i 

selskabet uden at have den fornødne likviditet.     

Vores femte delspørgsmål har gået på, hvilken af modellerne viste sig mest hensigtsmæssig for ge-

nerationsskiftet? 

I forbindelse med generationsskifte indenfor familien, er det umuligt ikke at nævne mulighederne 

om succession og holdingkonstruktion. Successionsmulighederne giver således erhverver mulighed 

for, at indtræde i overdragerens skattemæssige anskaffelsessum, anskaffelsestid og hensigt. Dette 

resulterer i, at skatten af en eventuel avance udskydes indtil erhverver afstår anparterne, medmindre 

overdragelsen igen sker ved skattemæssig succession. 
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Som det blev konkluderet tidligere, er de vigtigste parametre finansieringsbyrden og beskatningen. I 

næsten alle tilfælde er overdrageren interesseret i, at virksomheden og erhververen får succes, når 

der er tale om et familiemæssigt generationsskifte. 

Vi konkluderer på baggrund af vores analyse af generationsskiftemodellerne, at det mest hensigts-

mæssige generationsskifte foretages ved brug af en kombination af flere forskellige generationsskif-

temodeller. Vi anbefaler følgende generationsskifteforløb.  

Indledningsvist foretages en skattefri virksomhedsomdannelse med det formål at omdanne faderens 

personlige virksomhed til et selskab og derved skabe en efterfølgende holdingkonstruktion. Dette 

begrundes med, at formålet med omdannelse til selskabsform er, at vi ønsker at ende ud med en 

gradvis overdragelse af anparterne fra faderen til sønnen i driftsselskabet ved brug af A/B modellen. 

Sønnen har ved brug af A/B modellen mulighed for, at overtage virksomheden med lavest mulig 

krav til finansiering, idet driftsselskabet foretager finansieringen. Vi anbefaler i den forbindelse, at 

sønnen via sit nystiftede holdingselskab køber anparterne og ikke sønnen som privat person.  

Inden der foretages gradvis overdragelse af anparterne i driftsselskabet, foretages der en skattefri 

spaltning, hvor ejendommen og driftsselskabet spaltes ud i hver sit selskab. Dette vurderes for mest 

hensigtsmæssigt, da faderen har et ønske om at drive ejendommen videre og det kun er driftsselska-

bet der skal generationsskiftes. 

 

 

 

 

   

 

 

 



 

130 

 

9 Perspektivering 

I forlængelse af vores gennemgang af generationsskifteprocessen og rådgivningen i forbindelse 

hermed ser vi nogle områder, som det vil være relevant at undersøge nærmere. 

Relationer til omverdenen og netværket har stor betydning for virksomheder, og det vil derfor være 

hensigtsmæssigt at opnå større indsigt i, hvordan formelle og uformelle netværk kan etableres. Ek-

sempelvis hvordan de vedligeholdes og udvikles, samt hvad det er, der gør et netværk levedygtig 

hos mange virksomheder, mens det hos andre slet ikke er eksisterende. 

Ligeledes er problematikken omkring overførsel af kompetence til virksomheder et relevant emne at 

fremhæve. I vores kandidatafhandling har der mest været fokus på overførsel af kompetence fra far 

til søn, mens overførslen af kompetence udefra ikke er blevet berørt. Derfor vil det være interessant, 

at få belyst den del, som vedrører tilførsel af kompetence udefra til den pågældende virksomhed. 

I vores afhandling fokuserer vi på generationsskifte indenfor familien, hvor det er sønnen, der har 

overtaget eller forventes at ville overtage ledelsen, mens der er mindre fokus på generationsskifte til 

tredje part. 

Vi mener, at det kan være interessant at få belyst generationsskiftets paradigme i virksomheder, 

hvor der er intentioner om salg til tredje part, da der sandsynligvis er tale om andre overvejelser hos 

faren i forbindelse med generationsskiftet. 

I sammenhæng med dette finder vi det interessant, i fremtiden at sætte fokus på virksomheder, hvor 

det er en medarbejder, som forventes at ville overtage ledelsen og eventuelt ejerskabet. Det kunne 

være relevant at opnå forståelse for, hvordan man i disse virksomheder udøver ledelse og forbereder 

sig til et generationsskifte. 

Til sidst skal det siges, at vi stadig forventer, at størstedelen af generationsskifte i fremtiden vil være 

indenfor familien, men derfor er det stadig relevant at have fokus på tredje part, da dette stadig vil 

være en mulighed indenfor generationsskifte. 
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11 Bilag 

Bilag 1 - Casevirksomhed (alle tal i t.kr.) 

Faste oplysninger vedr. virksomhed: 
Goodwill 3.577 
Opsparet overskud 2.500 

2009 2008 2007 
Resultatopgørelse: 
Nettoomsætning 34.550 27.550 21.250 
Årets resultat før finansielle poster 3.350 2.250 1.550 
Renteindtægter 450 250 150 
Renteomkostninger -400 -200 -100 

Årets resultat 3.400 2.300 1.600 

Aktiver: 
Ejendom 5.500 5.000 5.000 
Driftsmidler 3.500 2.500 2.100 
Varelager 2.100 1.250 650 
Tilgodehavender 950 650 420 
Likvide beholdninger 2.500 2.400 2.150 

Aktiver i alt 14.550 11.800 10.320 

Passiver: 
Kapitalkonto 9.838 6.685 5.970 
Private ind-
skud/hævninger -1.875 -1.775 -980 
Prioritetsgæld (ejendom) 2.662 2.850 2.950 
Anden gæld 2.050 2.265 2.380 

Passiver i alt 14.550 11.800 10.320 
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Bilag 2 - Beregning af goodwill 

Formål: 

Nærværende opgørelse af goodwill er udarbejdet med henblik på værdiansættelse af goodwillen 
i tilknytning til skattefri virksomhedsomdannelse af den personlige virksomhed. 

Nedenstående goodwill-beregning er udarbejdet under hensyntagen til Skat's goodwill- 
cirkulære TSS cirkulære 2000-10: Vejledende anvisning om værdiansættelse af goodwill, 
idet der ikke eksisterer en branchekotume for beregningen af goodwill i denne type virk-
somhed. 

Forudsætninger: 

Nedenstående opgørelse af goodwill er udarbejdet på grundlag af de godkendte årsrapporter 
for 2007, 2008 og 2009 for den personlige virksomhed, samt meddelte oplysnin-
ger. 

Forrentningen er beregnet med udgangspunkt i balancen pr. 31/12 2009 iht. årsrapporten. 

Kapitaliseringsfaktoren vurderes umiddelbart til at ligge omkring faktor 2,52, da der er tale om en 
traditionel virksomhed med hård konkurrence og, begrænset antal kunder. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

135 

 

Bilag 2 fortsat 

Beregning: (Alle tal i t.kr.) 
2007 2008 2009 

Regnskabsmæssigt resultat før skat   1.600 2.300 3.400 
Renteindtægter  150 250 450 
Renteudgifter  100 200 400 
Ekstraordinære poster  0 0 0 

Reguleret resultat  1.550 2.250 3.350 
Vægtning  1 2 3 
Vægtet resultat  1.550 4.500 10.050 

Sum  16.100 

Gennemsnitlig vægtet resultat  2.683 
Udviklingstendens  900 

3.583 

Driftsherreløn  1.000 
2.583 

Forrentning af aktiver, 8%   -1.164   

Rest til forrentning af goodwill  1.419 

Kapitaliseringsfaktor  2,52 Goodwill levetid 7 år 

Beregnet goodwill  3.577 
 
 

Konklusion: 

På baggrund af ovenstående goodwillberegning skønnes den oparbejdede goodwill i  
den personlige virksomhed til at ligge på et niveau omkring 3.577. 
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Bilag 3 - Personlig virksomhed, overdragelse uden succession (alle tal i t.kr.) 

Regnskabs- Skatte- 
mæssige mæssige 
værdier værdier 

Aktiver: 
Anlægsaktiver: 
Ejendom 5.500 3.500 
Driftsmidler 3.500 2.875 

Omsætningsaktiver: 
Varelager 2.100 2.100 
Tilgodehavender 950 950 
Likvide beholdninger 2.500 2.500 

Aktiver i alt 14.550 11.925 

Passiver: 
Egenkapital 9.838 7.213 
Prioritetsgæld 2.662 2.662 
Kreditorer og anden gæld 2.050 2.050 

Passiver i alt 14.550 11.925 

Beskatning fader 

Ejendom 2.000 
Driftsmidler 625 
Goodwill 3.577 
Opsparet overskud 2.500 

Beskatningsgrundlag 8.702 

Personlig indkomst (51,5%) 4.482 

Marginalskatten i 2010 er 51,5% hvorfor denne skatteprocent benyttes.  
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Bilag 3 fortsat - Overtaget værdier søn ved overdragelse uden succession (alle tal i t.kr.) 

Regnskabs- Skatte- 
mæssige mæssige 
værdier værdier 

Aktiver: 
Anlægsaktiver: 
Goodwill 3.577 3.577 
Ejendom 5.500 5.500 
Driftsmidler 3.500 3.500 

Omsætningsaktiver: 
Varelager 2.100 2.100 
Tilgodehavender 950 950 
Likvide beholdninger 2.500 2.500 

Aktiver i alt 18.127 18.127 

Passiver: 
Egenkapital 13.415 13.415 
Prioritetsgæld 2.662 2.662 
Kreditorer og anden gæld 2.050 2.050 

Passiver i alt 18.127 18.127 
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Bilag 4 - Personlig virksomhed overdragelse med succession (alle 
tal i t.kr.) 

Regnskabs- Skatte- 
mæssige mæssige 
værdier værdier 

Aktiver: 
Anlægsaktiver: 
Goodwill 3.577 0 
Ejendom 5.500 3.500 
Driftsmidler 3.500 2.875 

Omsætningsaktiver: 
Varelager 2.100 2.100 
Tilgodehavender 950 950 
Likvide beholdninger 2.500 2.500 

Aktiver i alt 18.127 11.925 

Passiver: 
Egenkapital 13.415 7.213 
Prioritetsgæld 2.662 2.662 
Kreditorer og anden gæld 2.050 2.050 

Passiver i alt 18.127 11.925 
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Bilag 5 - Omdannelse personlig virksomhed ved succession (alle tal i t.kr.) 

Faste oplysninger vedr. virksomhed: 
Goodwill 3.577 
Opsparet overskud 2.500 

Selskabets åbningsbalance 
Regnskabs- Skatte- Regnskabs- Skatte- Anskaffel- 

mæssige mæssige mæssige mæssige sessum 
værdier værdier værdier værdier for aktier 

Aktiver: 
Anlægsaktiver: 
Goodwill 0 0 3.577 0 0 
Ejendom 5.500 3.500 5.500 3.500 3.500 
Driftsmidler 3.500 2.875 3.500 2.875 2.875 

Omsætningsaktiver: 
Varelager 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 
Tilgodehavender 950 950 950 950 950 
Likvide beholdninger 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 

Aktiver i alt 14.550 11.925 18.127 11.925 11.925 

Passiver: 
Egenkapital 9.838 7.213 11.864 7.213 7.213 
Udskudt skat 0 0 1.551 0 0 

Forpligtelser: 
Prioritetsgæld 2.662 2.662 2.662 2.662 2.662 
Kreditorer og anden gæld 2.050 2.050 2.050 2.050 2.050 
Forpligtelser i alt 4.712 4.712 4.712 4.712 4.712 

Passiver i alt 14.550 11.925 18.127 11.925 11.925 

Opgørelse af skattemæssig anskaffelsessum for aktier 
Skattemæssig egenkapital 7.213 
Opsparet overskud -2.500 
Aktiernes skattemæssige værdi 4.713 
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Bilag 5 fortsat - Åbningsbalance selskab efter omdannelse (alle tal i t.kr.) 

Aktiver: 
Goodwill 3.577 
Immaterielle anlægsaktiver 3.577 

Ejendom 5.500 
Driftsmateriel 3.500 
Materielle anlægsaktiver 9.000 

Anlægsaktiver i alt 12.577 

Varebeholdninger 2.100 
Varebeholdninger i alt 2.100 

Debitorer 950 
Tilgodehavender i alt 950 

Likvide beholdninger 2.500 
Likvide beholdninger i alt 2.500 

Omsætningsaktiver i alt 5.550 

Aktiver i alt 18.127 

Passiver: 
Anpartskapital 125 
Overkurs ved emission 11.739 
Egenkapital i alt 11.864 

Udskudt skat 1.551 
Hensættelser i alt 1.551 

Prioritetsgæld 2.662 
Kreditorer og anden gæld 2.050 
Gældsforpligtelser 4.712 

Passiver i alt 18.127 
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Bilag 5 fortsat - Opgørelse udskudt skat (alle tal i t.kr.) 

Goodwill: 
Regnskabsmæssig værdi 3.577 
Skattemæssig værdi ____0 3.577 

Ejendom: 
Regnskabsmæssig værdi 5.500 
Skattemæssig værdi 3.500 2.000 

Driftsmidler: 
Regnskabsmæssig værdi 3.500 
Skattemæssig værdi 2.875 625 

Grundlag 6.202 

Udskudt skat, 25% 1.551 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

142 

 

Bilag 6 - Omdannelse personlig virksomhed uden succession (alle tal i t.kr.) 

Selskabets åbningsbalance 
Regnskabs- Skatte- Regnskabs- Skatte- Anskaffel- 

mæssige mæssige mæssige mæssige sessum 
værdier værdier værdier værdier for aktier 

Aktiver: 
Anlægsaktiver: 
Goodwill 0 0 3.577 3.577 3.577 
Ejendom 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 
Driftsmidler 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 

Omsætningsaktiver: 
Varelager 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 
Tilgodehavender 950 950 950 950 950 
Likvide beholdninger 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 

Aktiver i alt 14.550 14.550 18.127 18.127 18.127 

Passiver: 
Egenkapital 9.838 9.838 125 125 125 
Udskudt skat 0 0 0 0 0 

Forpligtelser: 
Gæld til stifter 0 0 13.290 13.290 13.290 
Prioritetsgæld 2.662 2.662 2.662 2.662 2.662 
Kreditorer og anden gæld 2.050 2.050 2.050 2.050 2.050 
Forpligtelser i alt 4.712 4.712 18.002 18.002 18.002 

Passiver i alt 14.550 14.550 18.127 18.127 18.127 

Opgørelse af skattemæssig anskaffelsessum for aktier 
Skattemæssig egenkapital 125 
Opsparet overskud __0 
Aktiernes skattemæssige værdi 125 
 

 

 



 

143 

 

Bilag 6 fortsat - Opgørelse udskudt skat 

Goodwill: 
Regnskabsmæssig værdi 3.577 
Skattemæssig værdi 3.577 0 

Ejendom: 
Regnskabsmæssig værdi 5.500 
Skattemæssig værdi 5.500 0 

Driftsmidler: 
Regnskabsmæssig værdi 3.500 
Skattemæssig værdi 3.500 0 

Grundlag 0 

Udskudt skat, 25% 0 
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Bilag 7 - Aktieombytning ved succession (alle tal i t.kr.) 

     Selskabets åbningsbalance 
Regnskabs- 

 mæssige 
 værdier 
 Aktiver: 
 Anlægsaktiver: 
 Kapitalandele 11.864

 

 Aktiver i alt 11.864
 

 Passiver: 
 Anpartskapital 125
 Overkurs ved emission  11.739
 

 Passiver i alt 11.864
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Bilag 8 -  Aktieombytning uden succession (alle tal i t.kr.) 
    

            Selskabets åbningsbalance Selskabets åbningsbalance 
(tidligere omdannelse (tidligere omdannelse 
med succession) uden succession) 

Regnskabs- Regnskabs- 
mæssige mæssige 
værdier værdier 

Aktiver: 
Anlægsaktiver: 
Kapitalandele 125 11.864 

Aktiver i alt 125 11.864 

Passiver: 
Anpartskapital 125 125 

Stiftertilgodehavende 0 11.739 
Gældsforpligtelser 0 11.739 

Passiver i alt 125 11.864 
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     Bilag 9 - Ophørsspaltning, skattefrit med tilladelse (alle tal i t.kr.) 

Balance  Selskab 1 Balance  Balance  

Selskab 1 Ophørt 
Selskab 
2 Selskab 3 

Aktiver: 

Goodwill 3.577 0 3.577 0 
Immaterielle anlægsaktiver 3.577 0 3.577 0 

Ejendom 5.500 0 0 5.500 
Driftsmateriel 3.500 0 3.500 0 
Materielle anlægsaktiver 9.000 0 3.500 5.500 

Anlægsaktiver i alt 12.577 0 7.077 5.500 

Varebeholdninger 2.100 0 2.100 0 
Varebeholdninger i alt 2.100 0 2.100 0 

Debitorer 950 0 950 0 
Tilgodehavender i alt 950 0 950 0 

Likvide beholdninger 2.500 0 2.500 0 
Likvide beholdninger i alt 2.500 0 2.500 0 

Omsætningsaktiver i alt 5.550 0 5.550 0 

Aktiver i alt 18.127 0 12.627 5.500 

Passiver: 

Anpartskapital 125 0 125 125 
Overkurs ved emission 11.739 0 9.401 2.213 
Egenkapital i alt 11.864 0 9.526 2.338 

Udskudt skat 1.551 0 1.051 500 
Hensættelser i alt 1.551 0 1.051 500 

Prioritetsgæld 2.662 0 0 2.662 
Kreditorer og anden gæld 2.050 0 2.050 0 
Gældsforpligtelser 4.712 0 2.050 2.662 

Passiver i alt 18.127 0 12.627 5.500 
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Bilag 10 - Ophørsspaltning, skattefrit uden tilladelse (alle tal i t.kr.) 

Balance  Selskab 1 Balance  Balance  

Selskab 1 Ophørt 
Selskab 
2 

Selskab 
3 

Aktiver: 

Goodwill 3.577 0 3.577 0 
Immaterielle anlægsaktiver 3.577 0 3.577 0 

Ejendom 5.500 0 0 5.500 
Driftsmateriel 3.500 0 3.500 0 
Materielle anlægsaktiver 9.000 0 3.500 5.500 

Anlægsaktiver i alt 12.577 0 7.077 5.500 

Varebeholdninger 2.100 0 2.100 0 
Varebeholdninger i alt 2.100 0 2.100 0 

Debitorer 950 0 950 0 
Tilgodehavender i alt 950 0 950 0 

Likvide beholdninger 2.500 0 1.000 2.220 
Likvide beholdninger i alt 2.500 0 1.000 2.220 

Omsætningsaktiver i alt 5.550 0 4.050 2.220 

Aktiver i alt 18.127 0 11.127 7.720 

Passiver: 

Anpartskapital 125 0 125 125 
Overkurs ved emission 11.739 0 7.181 4.433 
Egenkapital i alt 11.864 0 7.306 4.558 

Udskudt skat 1.551 0 1.051 500 
Hensættelser i alt 1.551 0 1.051 500 

Prioritetsgæld 2.662 0 0 2.662 
Bankgæld  0 0 720 0 
Kreditorer og anden gæld 2.050 0 2.050 0 
Gældsforpligtelser 4.712 0 2.770 2.662 

Passiver i alt 18.127 0 11.127 7.720 
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Bilag 11 - Ophørsspaltning, skattepligtigt (alle tal i t.kr.) 

Balance  Selskab 1 Balance  Balance  
Selskab 1 Ophørt Selskab 2 Selskab 3 

Aktiver: 

Goodwill 3.577 0 3.577 0 
Immaterielle anlægsaktiver 3.577 0 3.577 0 

Ejendom 5.500 0 0 5.500 
Driftsmateriel 3.500 0 3.500 0 
Materielle anlægsaktiver 9.000 0 3.500 5.500 

Anlægsaktiver i alt 12.577 0 7.077 5.500 

Varebeholdninger 2.100 0 2.100 0 
Varebeholdninger i alt 2.100 0 2.100 0 

Debitorer 950 0 950 0 
Tilgodehavender i alt 950 0 950 0 

Likvide beholdninger 2.500 0 2.500 0 
Likvide beholdninger i alt 2.500 0 2.500 0 

Omsætningsaktiver i alt 5.550 0 5.550 0 

Aktiver i alt 18.127 0 12.627 5.500 

Passiver: 

Anpartskapital 125 0 125 125 
Overkurs ved emission 11.739 0 0 0 
Egenkapital i alt 11.864 0 125 125 

Udskudt skat 1.551 0 0 0 
Hensættelser i alt 1.551 0 0 0 

Prioritetsgæld 2.662 0 0 2.662 
Mellemreg. anpartshaver 0 10.452 2.713 
Kreditorer og anden gæld 2.050 0 2.050 0 
Gældsforpligtelser 4.712 0 12.502 5.375 

Passiver i alt 18.127 0 12.627 5.500 
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Bilag 11 fortsat (alle tal i t.kr.) 

Beskatning 
Salgssum  11.864 
Aktiernes anskaffelsessum  4.713 

Gevinst til beskatning, aktieindkomst  7.151 
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Bilag 12 - Grenspaltning, Skattefrit med tilladelse (alle tal i t.kr.) 

Balance  Balance  Balance  

Selskab 1 Selskab 1 
Selskab 
2 

Aktiver: 

Goodwill 3.577 3.577 0 
Immaterielle anlægsaktiver 3.577 3.577 0 

Ejendom 5.500 0 5.500 
Driftsmateriel 3.500 3.500 0 
Materielle anlægsaktiver 9.000 3.500 5.500 

Anlægsaktiver i alt 12.577 7.077 5.500 

Varebeholdninger 2.100 2.100 0 
Varebeholdninger i alt 2.100 2.100 0 

Debitorer 950 950 0 
Tilgodehavender i alt 950 950 0 

Likvide beholdninger 2.500 2.500 0 
Likvide beholdninger i alt 2.500 2.500 0 

Omsætningsaktiver i alt 5.550 5.550 0 

Aktiver i alt 18.127 12.627 5.500 

Passiver: 

Anpartskapital 125 125 125 
Overkurs ved emission 11.739 9.401 2.213 
Egenkapital i alt 11.864 9.526 2.338 

Udskudt skat 1.551 1.051 500 
Hensættelser i alt 1.551 1.051 500 

Prioritetsgæld 2.662 0 2.662 
Kreditorer og anden gæld 2.050 2.050 0 
Gældsforpligtelser 4.712 2.050 2.662 

Passiver i alt 18.127 12.627 5.500 
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Bilag 13 Grenspaltning, Skattefrit uden tilladelse (alle tal i t.kr.) 

Balance  Balance  Balance  

Selskab 1 Selskab 1 
Selskab 
2 

Aktiver: 

Goodwill 3.577 3.577 0 
Immaterielle anlægsaktiver 3.577 3.577 0 

Ejendom 5.500 0 5.500 
Driftsmateriel 3.500 3.500 0 
Materielle anlægsaktiver 9.000 3.500 5.500 

Anlægsaktiver i alt 12.577 7.077 5.500 

Varebeholdninger 2.100 2.100 0 
Varebeholdninger i alt 2.100 2.100 0 

Debitorer 950 950 0 
Tilgodehavender i alt 950 950 0 

Likvide beholdninger 2.500 1.000 2.700 
Likvide beholdninger i alt 2.500 1.000 2.700 

Omsætningsaktiver i alt 5.550 4.050 2.700 

Aktiver i alt 18.127 11.127 8.200 

Passiver: 

Anpartskapital 125 125 125 
Overkurs ved emission 11.739 6.701 4.913 
Egenkapital i alt 11.864 6.826 5.038 

Udskudt skat 1.551 1.051 500 
Hensættelser i alt 1.551 1.051 500 

Prioritetsgæld 2.662 0 2.662 
Banklån  0 1.200 0 
Kreditorer og anden gæld 2.050 2.050 0 
Gældsforpligtelser 4.712 3.250 2.662 

Passiver i alt 18.127 11.127 8.200 
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Bilag 14 - Grenspaltning, Skattepligtigt (alle tal i t.kr.) 

Balance  Balance  Balance  

Selskab 1 
Selskab 
1 

Selskab 
2 

Aktiver: 

Goodwill 3.577 3.577 0 
Immaterielle anlægsaktiver 3.577 3.577 0 

Ejendom 5.500 0 5.500 
Driftsmateriel 3.500 3.500 0 
Materielle anlægsaktiver 9.000 3.500 5.500 

Anlægsaktiver i alt 12.577 7.077 5.500 

Varebeholdninger 2.100 2.100 0 
Varebeholdninger i alt 2.100 2.100 0 

Debitorer 950 950 0 
Tilgodehavender i alt 950 950 0 

Likvide beholdninger 2.500 2.500 0 
Likvide beholdninger i alt 2.500 2.500 0 

Omsætningsaktiver i alt 5.550 5.550 0 

Aktiver i alt 18.127 12.627 5.500 

Passiver: 

Anpartskapital 125 125 125 
Overkurs ved emission 11.739 9.401 0 
Egenkapital i alt 11.864 9.526 125 

Udskudt skat 1.551 1.051 0 
Hensættelser i alt 1.551 1.051 0 

Prioritetsgæld 2.662 0 2.662 
Mellemregning anpartsha-
ver  0 0 2.713 
Kreditorer og anden gæld 2.050 2.050 0 
Gældsforpligtelser 4.712 2.050 5.375 

Passiver i alt 18.127 12.627 5.500 
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Bilag 14 fortsat (alle tal i t.kr.) 

Beskatning 
Salgssum  11.864 
Anparternes anskaffelsessum  4.713 

Gevinst til beskatning, aktieindkomst 7.151 
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Bilag 15 - Tilførsel af aktiver, Skattefrit med tilladelse (alle tal i t.kr.) 

Balance  Balance  Balance  
Selskab 1 Selskab 1 Selskab 2 

Aktiver: 

Goodwill 3.577 0 3.577 
Immaterielle anlægsaktiver 3.577 0 3.577 

Ejendom 5.500 5.500 0 
Driftsmateriel 3.500 0 3.500 
Materielle anlægsaktiver 9.000 5.500 3.500 

Kapitalandele i datterselskaber 0 7.526 0 
Finansielle anlægsaktiver 0 7.526 0 

Anlægsaktiver i alt 12.577 13.026 7.077 

Varebeholdninger 2.100 0 2.100 
Varebeholdninger i alt 2.100 0 2.100 

Debitorer 950 0 950 
Tilgodehavender i alt 950 0 950 

Likvide beholdninger 2.500 2.000 500 
Likvide beholdninger i alt 2.500 2.000 500 

Omsætningsaktiver i alt 5.550 2.000 3.550 

Aktiver i alt 18.127 15.026 10.627 

Passiver: 

Anpartskapital 125 125 125 
Overkurs ved emission 11.739 11.739 7.401 
Egenkapital i alt 11.864 11.864 7.526 

Udskudt skat 1.551 500 1.051 
Hensættelser i alt 1.551 500 1.051 

Prioritetsgæld 2.662 2.662 0 
Kreditorer og anden gæld 2.050 0 2.050 
Gældsforpligtelser 4.712 2.662 2.050 

Passiver i alt 18.127 15.026 10.627 
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Bilag 16 - Tilførsel af aktiver, Skattefrit uden tilladelse (alle tal i t.kr.) 

Balance  Balance  Balance  
Selskab 1 Selskab 1 Selskab 2 

Aktiver: 

Goodwill 3.577 0 3.577 
Immaterielle anlægsaktiver 3.577 0 3.577 

Ejendom 5.500 5.500 0 
Driftsmateriel 3.500 0 3.500 
Materielle anlægsaktiver 9.000 5.500 3.500 

Kapitalandele i datterselskaber 0 7.526 0 

Finansielle anlægsaktiver 0 7.526 0 

Anlægsaktiver i alt 12.577 13.026 7.077 

Varebeholdninger 2.100 0 2.100 
Varebeholdninger i alt 2.100 0 2.100 

Debitorer 950 0 950 
Tilgodehavender i alt 950 0 950 

Likvide beholdninger 2.500 2.000 500 
Likvide beholdninger i alt 2.500 2.000 500 

Omsætningsaktiver i alt 5.550 2.000 3.550 

Aktiver i alt 18.127 15.026 10.627 

Passiver: 

Anpartskapital 125 125 125 
Overkurs ved emission 11.739 11.739 7.401 
Egenkapital i alt 11.864 11.864 7.526 

Udskudt skat 1.551 500 1.051 
Hensættelser i alt 1.551 500 1.051 

Prioritetsgæld 2.662 2.662 0 
Kreditorer og anden gæld 2.050 0 2.050 
Gældsforpligtelser 4.712 2.662 2.050 

Passiver i alt 18.127 15.026 10.627 
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Bilag 17 - Tilførsel af aktiver, Skattepligtigt (alle tal i t.kr.) 
Balance  Balance  Balance  

Selskab 1 Selskab 1 
Selskab 
2 

Aktiver: 

Goodwill 3.577 0 3.577 
Immaterielle anlægsaktiver 3.577 0 3.577 

Ejendom 5.500 5.500 0 
Driftsmateriel 3.500 0 3.500 
Materielle anlægsaktiver 9.000 5.500 3.500 

Kapitalandele i datterselska-
ber 0 10.577 0 
Finansielle anlægsaktiver 0 10.577 0 

Anlægsaktiver i alt 12.577 16.077 7.077 

Varebeholdninger 2.100 0 2.100 
Varebeholdninger i alt 2.100 0 2.100 

Debitorer 950 0 950 
Tilgodehavender i alt 950 0 950 

Likvide beholdninger 2.500 0 2.500 
Likvide beholdninger i alt 2.500 0 2.500 

Omsætningsaktiver i alt 5.550 0 5.550 

Aktiver i alt 18.127 16.077 12.627 

Passiver: 

Mellemreg. anpartshaver 125 125 125 
Overkurs ved emission 11.739 11.739 10.452 
Egenkapital i alt 11.864 11.864 10.577 

Udskudt skat 1.551 500 0 
Hensættelser i alt 1.551 500 0 

Prioritetsgæld 2.662 2.662 0 
Skyldig selskabsskat  0 1.051 0 
Kreditorer og anden gæld 2.050 0 2.050 
Gældsforpligtelser 4.712 3.713 2.050 

Passiver i alt 18.127 16.077 12.627 
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Bilag 17 fortsat (alle tal i t.kr.) 

Beskatning 

Salgssum goodwill  3.577 
Salgssum driftsmidler  3.500 
Skattemæssig værdi, goodwill 0 
Skattemæssig værdi driftsmidler  -2.875 

4.202 
Skat, 25%  1.051 
 

 

 

 

 


