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1. Executive summary 

The background to this dissertation is the set of objective rules adopted by the Danish Act No. 343 

of 18 April 2007 as most recently amended by the Danish Act No. 525 of 12 June 2009. The set of 

objective rules is an alternative to the rules on tax-free restructurings which are subject to the 

approval of SKAT, the Danish taxation authorities. This means that companies today have the 

choice of two parallel sets of rules when it is desired to change the company structure through tax-

free restructurings. Thus, the main emphasis of the dissertation will be placed on a description of 

the choice between the approval system and the set of objective rules. 

 

By way of introduction, the dissertation will describe in outline the motives underlying companies' 

desire to carry out restructurings, including both company law and tax law motives. This will be 

followed by a description of the company law conditions that apply whether restructurings carried 

out are taxable or tax-free and subject to or not subject to approval.  

 

Furthermore, the dissertation will throw light on the tax implications of restructuring carried out as 

a taxable transaction because the transaction can be relevant both as an alternative to a tax-free 

restructuring and in the event of non-performance of either the objective conditions or the anti-

avoidance rules.  

 

The historical development and the background to the set of rules on restructurings subject to 

approval will be briefly discussed since these parameters form the basis of current legislation in the 

field. Conditions as well as tax implications for the parties participating in a tax-free restructuring 

subject to approval will subsequently be discussed in compliance with current practice in the field.   

 

In addition, the dissertation will throw light on the set of objective rules which enable companies to 

carry out tax-free restructurings without obtaining SKAT's approval provided that a number of 

objective conditions are met. The consequence of approval having not been obtained is that 

companies and their parties involved become subject to a number of objective conditions as well as 

anti-avoidance rules, all designed to prevent tax-free restructurings from being carried out for the 

sole purpose of avoiding or evading tax. This ensures indirectly that the subjective condition under 
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the approval system is complied and that, at the same time, the consumption of resources in 

connection with restructurings is reduced. 

 

The dissertation will carry out an analysis to show which set of rules is preferable in the individual 

case. The choice will always depend on a specific evaluation, and all parameters of the 

contemplated restructuring will therefore have to be uncovered before the final choice is made. The 

discussion will also focus on how the set of objective rules is affected by the passing of the Danish 

Act No. 525 of 12 June 2009 and explain why, from an overall point of view, the amendment of the 

Act must be regarded as a simplification, which makes the new rules more useful compared to the 

original set of objective rules. Lastly, the dissertation will describe transitional provisions for 

restructurings carried out before the passing of this amendment to the Act.   



6 
 

2. Indledning 

Danske virksomheder er i dag underlagt stor konkurrence både på det nationale og det 

internationale marked. Dette stiller store krav til virksomhedernes evne til at tilpasse sig de ændrede 

markedsvilkår.  

 

Historisk set har EU-regler og dansk lovgivning muliggjort, at virksomhederne fik de mest optimale 

muligheder for at tilpasse sig ændrede markedssituationer uden skattemæssige hindringer. En af de 

større ændringer fik vi i Danmark, da det danske folketing i foråret 2007 vedtog lov nr. 343 af den 

18. april 2007, som gjorde det muligt for danske selskaber, at foretage skattefrie omstruktureringer 

som aktieombytning, spaltning, tilførsel af aktiver og fusion både med og uden tilladelse fra de 

danske skattemyndigheder. Et af formålene med reglerne var at lette erhvervslivet, så der ikke 

skulle anvendes så store ressourcer samt administration på at gennemføre skattefrie 

omstruktureringer. 

 

De ændrede regler betyder, at selskaber i dag kan vælge at gennemføre omstruktureringer enten 

som skattepligtige eller som skattefrie transaktioner med eller uden tilladelse.  

 

Reglerne om skattefrie omstruktureringer er senest ændret ved vedtagelsen af lov nr. 525 af den 12. 

juni 2009. Ændringen indebærer en forenkling af det eksisterende lovgrundlag for objektiv 

omstrukturering. Før lovændringen var selskaberne underlagt en række komplicerede regler, som i 

overvejende grad er forenklet ved vedtagelsen af Forårspakken 2.0.  

 

Ændringerne ved Forårspakken 2.0 betyder samlet set, at de to regelsæt med og uden tilladelse 

bliver mere ensartede.  

 

2.1 Problemformulering 

Ved vedtagelsen af lov nr. 343 af den 18. april 2007 blev det fra 1. januar 2007 muligt at foretage 

skattefrie omstruktureringer uden tilladelse fra SKAT, således at der nu er mulighed for at vælge 

mellem to parallelle regelsæt ved gennemførsel af skattefrie omstruktureringer. I forbindelse med 

vedtagelsen af regeringens skattereform Forårspakken 2.0 blev der ved lov nr. 525 af den 12. juni 
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2009 fra indkomståret 2010 ændret på reglerne for skattefri omstrukturering uden tilladelse fra 

SKAT. 

På baggrund heraf ønskes det undersøgt i hvilke situationer, det vil være mest hensigtsmæssigt at 

foretage omstrukturering efter de objektive regler frem for at søge tilladelse fra SKAT. Endvidere 

ønskes det belyst, hvilke konsekvenser vedtagelsen af Forårspakken 2.0 har for gennemførslen af 

omstruktureringer efter de objektive regler. 

 

Ovenstående vil blive besvaret ved hjælp af følgende spørgsmål:  

 

 Hvad er skattefri omstruktureringer, generelle betingelser og konsekvenser? 

 Hvilke betingelser skulle overholdes af selskaberne og dets selskabsdeltagere ved 

gennemførslen af skattefrie omstruktureringer uden tilladelse efter lov nr. 343 af den 18. 

april 2007? 

 Hvilke betingelser skal overholdes af selskaberne og dets selskabsdeltagere ved 

gennemførslen af skattefrie omstruktureringer uden tilladelse efter lov nr. 525 af den 12. 

juni 2009? 

 Hvornår skal det foretrækkes at foretage en skattefri omstrukturering uden tilladelse fra 

SKAT? 

 Er de nye regler for omstrukturering uden tilladelse i lov nr. 525 af den 12. juni 2009 mere 

smidige end de hidtidige regler? 

 Hvilke konsekvenser har de nye regler i lov nr. 525 af den 12. juni 2009 for skattefrie 

omstruktureringer gennemført efter de tidligere regler? 

 

2.2 Problemafgrænsning 

Nærværende afsnit vil redegøre for de forhold, som enten ikke bliver berørt i afhandlingen eller som 

kun bliver behandlet perifert af hensyn til hovedproblemstillingen. 

 

Afhandlingens fokus er de skattemæssige aspekter ved gennemførsel af skattefrie 

omstruktureringer, hvorfor de selskabsretlige regler alene vil blive inddraget generelt og kortfattet. 

Der vil således ikke blive redegjort for kravene til, hvad de enkelte dokumenter og erklæringer 
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specifikt skal indeholde. Endvidere vil de regnskabsmæssige forhold ikke blive behandlet i 

opgaven. 

 

Afhandlingen vil tage udgangspunkt i, at de deltagende virksomheder er organiseret som aktie- eller 

anpartsselskab. Årsagen hertil er, at de to nævnte selskabsformer er de mest forekommende i 

Danmark, hvorfor forhold som udelukkende har betydning for øvrige selskabsformer ikke er 

behandlet i afhandlingen.  

Det skal i forlængelse heraf nævnes, at termen aktieselskab anvendes synonymt med anpartsselskab, 

hvorfor begge selskabsformer ikke nævnes hver gang. Der er endvidere ikke taget højde for 

vedtagelsen af den nye selskabslov, hvorved de to selskabsformer går under fællesbetegnelsen 

kapitalselskaber. 

 

Af hensyn til omfanget af afhandlingen vil reglerne for skattefrie omstruktureringer, der involverer 

deltagere udenfor Danmark ikke blive berørt. Det er således kun fysiske eller juridiske personer, 

som er fuldt skattepligtige til Danmark i henhold til KSL § 1 eller SEL § 1, der er i fokus i 

nærværende afhandling.  

 

Afhandlingen behandler omstruktureringsmodellerne aktieombytning, spaltning, tilførsel af aktiver 

og fusion. Øvrige former for omstrukturering, såsom skattefri virksomhedsomdannelse og 

likvidation berøres ikke. 

 

Der vil endvidere ikke blive redegjort for de sambeskatningsmæssige konsekvenser ved ind- og 

udtræden af koncernforbindelse ved gennemførsel af omstruktureringer. 

 

Endelig vil der i afhandlingen ikke blive taget hensyn til regler vedrørende lønmodtageres 

retsstilling ved virksomhedsoverdragelser, konkurrenceretlige regler, ledelses- og organisatoriske 

forhold med videre.  

 

2.3 Undersøgelsesdesign 

Nærværende afsnit har til formål at beskrive de metoder og dataindsamlingsteknikker, der er gjort 

brug af ved besvarelsen af afhandlingens problemformulering.    



9 
 

Analysen vil i overvejende grad være af deduktiv karakter1, idet der tages udgangspunkt i den 

gældende lovgivning, hvorfra der drages konklusioner om retningslinjer for den enkelte 

omstrukturering. 

Der vil hovedsageligt blive gjort brug af kvalitative data (kvalitative data er primært ord, tekst, 

verbale beskrivelser, interviews eller visualiseringer, hvorimod kvantitative data primært er tal, 

tabeller eller diagrammer), men der vil dog være enkelte steder, hvor det vil være nødvendigt at 

inddrage kvantitative data i form af et eller flere taleksempler som illustration. 

 

2.4 Kilder  

Der anvendes både primære og sekundære kilder. Primære kilder kan defineres som selvindsamlet 

data til fortolkning, mens sekundære kilder består af allerede indsamlet og fortolket data2.  De 

primære kilder består i denne afhandling hovedsageligt af gældende skattelovgivning, cirkulærer, 

direktiver, domme, vejledninger mv. De sekundære består i faglitteratur, oplysninger, tolkninger 

samt artikler fra ansete revisionsfirmaer og andre rådgivere. 

 

2.5 Kildekritik 

Det er vigtigt at forholde sig kritisk til alt indsamlet information. Oplysninger frembragt via love, 

cirkulærer, direktiver, domme, vejledninger mv. samt SKAT og Skatteministeriet’s hjemmesider er 

kilder, som trods påvirkningen fra politiske overbevisninger må anses for at være troværdige.  

 

Kilder i form af revisionsfirmaer og andre rådgivere vil i sagens natur være mere farvet end love 

mv., idet de i høj grad repræsenterer egne holdninger og fortolkninger af lovgivninger. Vi er 

opmærksomme på informationernes farvning, men vurderer at det ikke er et væsentligt problem. 

                                                 
 
1 Den skinbarlige virkelighed, side 32  
2 Den skinbarlige virkelighed, side 47 
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2.6 Opgavestruktur 

Ved valg af metode er det vigtigt at huske, at metoden skal give læseren et overblik over, hvordan 

afhandlingen er struktureret, hvilket er illustreret i nedenstående figur. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2.6.1: Afhandlingens struktur, egen tilvirkning 
 

2.7 Målgruppe 

Målgruppen for afhandlingen er primært virksomheder, revisorer og andre rådgivere, som ønsker et 

overblik over reglerne om skattefrie omstruktureringer med og uden tilladelse. Herunder særligt 

konsekvenserne af vedtagelsen af Forårspakken 2.0, samt de bagvedliggende intentioner for 

ændring af lovgivningen. Brugerne af afhandlingen vil således kunne opnå et øjebliksbillede af de 

gældende retningslinjer ved gennemførsel af skattefrie omstruktureringer. 

 

Indledning og problemformulering 

Beskrivende del 

 Selskabets motiver for omstrukturering 
 Selskabsretlige betingelser ved omstrukturering 

 Skattepligtig omstrukturering 
 Historik og baggrund for skattefrie omstruktureringer 

Analyserende del 

 Skattefri omstrukturering med tilladelse 
 Skattefri omstrukturering uden tilladelse 

 Valg mellem skattefri omstrukturering med eller uden tilladelse fra SKAT 

Konklusion 
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3. Selskabets motiver for omstrukturering 

Et selskab vil i dets levetid undergå en lang række forskellige forhold, hvilket stiller krav til 

virksomhedens tilpasningsevne. Det kan derfor være nødvendigt at ændre på selskabets oprindeligt 

valgte juridiske struktur.   

Eksempler herpå kan være virksomhedens behov for at fusionere med andre virksomheder, indgå i 

nye samarbejder, opkøbe virksomheder eller opdele virksomheden i flere enheder3. Disse ændringer 

vil, ligesom ved køb og salg af forretningsområder, kunne udløse en unødvendig skat. Det er derfor 

vigtigt at hensigtsmæssige ændringer eller oprettelse af et selskabs koncernstruktur ikke bliver 

hindret af skattereglerne4.  

Omstruktureringer af virksomheder vil som oftest bunde i strategiske og forretningsmæssige 

overvejelser og vil som hovedregel ikke være drevet af skattemæssige overvejelser. 

Det skal dog nævnes, at virksomhedens behov og ønsker til at foretage en omstrukturering ofte vil 

være sammenfaldende med ejerens. Det kan derfor i nogen situationer være svært at skelne, hvis 

behov der tages hensyn til ved gennemførslen af transaktionen. 

 

3.1 Selskabsretlige motiver 

Som nævnt ovenfor kan der være adskillige selskabsretlige motiver til at et selskab eller en 

hovedaktionær ønsker at ændre på selskabets struktur. Herunder ses nogen af de mest almindelige 

motiver til at foretage en omstrukturering: 

 

 Eliminering af risici 

 Generationsskifte 

 Opdeling af ejerskab 

 Specialisering/fokus på kernekompetencer 

 Uenighed blandt aktionærer 

 Styrket samarbejde 

 

I de følgende afsnit vil de nævnte motiver blive belyst i hovedtræk. 

                                                 
 
3 Skatteretten 2, side 528 
4 Skatteretten 2, side 528 
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3.1.1 Eliminering af risici 

Selskaber med flere forskellige forretningsområder vil oftest opleve, at de enkelte 

forretningsområder har hver deres risikoprofil.  

Visse forretningsområder er mere risikofyldte end andre, hvilket kan skyldes at de er underlagt 

eksterne påvirkninger såsom konjunktur, trendmæssige udsving, konkurrencesituationen på 

markedet, lovmæssige indgreb eller at der er tale om et nyt forretningsområde på et nyt marked. 

Selskaber vil som oftest forsøge at afgrænse denne forretningsrisiko for at sikre den samlede 

virksomhed bedst muligt. 

Ved gennemførsel af for eksempel en spaltning eller en tilførsel af aktiver, kan den eller de 

risikofyldte forretningsområder, blive udskilt i en selvstændig juridisk enhed, og derved kan 

risikoen begrænses til kun at omfatte det datterselskab, hvori de risikofyldte forretningsområder 

bliver udskilt til. Den eventuelt negative udvikling, der måtte være i selskabet vil derved ikke 

påvirke holdingselskabet eller øvrige driftsselskaber i koncernen og ved en eventuel konkurs vil 

selskabsstrukturen indeholdende de ikke-risikofyldte forretningsområder blive påvirket mindst 

muligt. 

Uden at det vil blive behandlet dybere, skal det dog nævnes at selskaber med en høj risikoprofil ofte 

vil blive mødt af krav om, at moderselskaber eller øvrige koncernselskaber stiller kaution eller 

andre sikkerhedsstillelser, hvis de pågældende selskaber ønsker at låne kapital i pengeinstitutter 

eller hos større kreditorer.    

 

3.1.2 Generationsskifte 

Generationsskifte ses ofte i den privatejede virksomhed (efter en virksomhedsomdannelse) og små 

selskaber, hvor der er en eller få aktionærer. Derudover vil der ofte være tale om en familieejet 

virksomhed.  

Generationsskifte kommer som regel på tale, når aktionæren indenfor en årrække ønsker at 

nedtrappe eller gå på pension. Et generationsskifte foregår typisk mellem hovedaktionæren og 

dennes børn, andet familiemedlem, eller en nær nøglemedarbejder, men kan selvfølgelig også ske til 

en uafhængig tredjemand.  
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Det kan ofte være svært at finde en køber til virksomheden, hvis der er tale om en veldrevet 

virksomhed som igennem årene har opsparet en stor kapital. Det vil således være en stor økonomisk 

byrde for familie, medarbejder eller tredjemand at skulle købe sig ind.  

Løsningen herpå kunne eventuelt være omstrukturering i form af en aktieombytning, hvorved der 

indskydes et holdingselskab mellem aktionæren og driftsselskabet, jf. figur 3.1.2.1. Herefter kan der 

i henhold til SEL § 13, stk. 1, nr. 2 udloddes skattefrit datterselskabsudbytte til holdingselskabet og 

derved slanke kapitalen i driftsselskabet. Værdien af driftsselskabet reduceres hermed til et niveau, 

hvor køberne har større økonomisk mulighed for at erhverve aktierne i driftsselskabet. 

 
 
Figur 3.1.2.1: Aktieombytning, egen tilvirkning 
 
I denne situation må det både være i aktionærens samt selskabets interesse at gennemføre den 

påtænkte omstrukturering, således at selskabet kan fortsætte driften efter at hovedaktionæren har 

trukket sig tilbage/gået på pension.  

 

3.1.3 Opdeling af fællesejerskab 

Det er kun relevant at tale om opdeling af ejerskab, når et selskab ejes af to eller flere aktionærer. 

Opdeling af ejerskab vil som oftest skyldes, at aktionærerne ikke længere har samstemmende 

interesser. Dette kan blandt andet opstå ved, at aktionærerne har vidt forskellig forventning til 

selskabets fremtidige drifts- og udviklingsmuligheder. Et par eksempler herpå kan være: 
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 forskellige forventninger til det årlige udbytte   

 uenighed om selskabets overordnede strategi 

 uenighed om investeringsstrategien for selskabet 

 forventning eller ønske fra den ene part om investering i nye forretningsområder 

 ønske om afvikling af engagement i selskab, for eksempel ved generationsskifte 

 

Opdeling af ejerskab kan løses ved at gennemføre en spaltning af det pågældende selskab. Herefter 

kan den enkelte aktionær selv varetage det enkelte holdingselskabs strategi for fremtiden. Se 

illustration herunder: 

 
 

  
 
Figur 3.1.3.1: Spaltning af holdingselskab, egen tilvirkning 
 

Som alternativ til ovenstående eksempel kunne spaltningen være foretaget af driftsselskabet, hvis 

uoverensstemmelserne vedrørte dette selskab. 

 

Om den planlagte omstrukturering skyldes virksomhedens eller hovedaktionærernes behov og 

ønsker afhænger af, hvilken interessekonflikt der er tale om. Opdeling af ejerskab på baggrund af 

forskellige forventninger til udlodningen af udbytte, må antages primært at være i 

hovedaktionærernes interesse, hvorimod langvarig uenighed om den overordnede strategi eller 

investering i nye forretningsområder kan være hæmmende for selskabet.  
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3.1.4 Specialisering og fokus på kernekompetencer 

Langt de fleste selskaber udvikler sig gennem deres levetid og det bevirker, at der ofte sker en 

spredning af selskabet på flere forretningsområder og produkter. Dette vil i visse tilfælde medføre, 

at selskaberne binder uforholdsvis meget kapital i forretningsområder der ligger ud over selskabets 

kernekompetencer. Dette betyder at det primære strategiske fokus rettes mod selskabet og ikke mod 

de enkelte forretningsområder. På denne måde opstår der en risiko for at profitabiliteten for de 

enkelte forretningsområder overses således, at selskabet samlet set påvirkes negativt på længere 

sigt.  

For en del selskaber vil det derfor give mening at specialisere sig og fokusere på kernekompetencer, 

således at der opnås størst mulige profit på længere sigt.  

Dette vil også have betydning for værdiskabelsen hos selskabets aktionærer i form at øget 

indtjening og udbytter.  

I disse tilfælde vil en grenspaltning kunne anvendes således, at mindre rentable forretningsområder 

fraspaltes og eventuelt frasælges. 

Eksempel på en grenspaltning af et forretningsområde fremgår af figur 3.1.4.1: 

 
 
Figur 3.1.4.1: Grenspaltning, egen tilvirkning 

 

3.1.5 Uenighed blandt aktionærer 

Der vil fra tid til anden kunne opstå uenigheder mellem selskabets aktionærer. Denne uenighed vil 

typisk findes i mindre selskaber med et begrænset antal aktionærer, da større selskaber med et stort 
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antal aktionærer som regel ikke vil kunne påvirkes af minoritetsaktionærers utilfredshed med 

selskabets strategiske linjer.   

I nogle tilfælde vil disse uenigheder eller særinteresser stille aktionærerne så stejlt overfor hinanden, 

at selskabets fremtid ikke længere kan baseres på et samarbejde mellem parterne.  

Her kan en omstrukturering være løsningen. Det kunne eksempelvis være en ophørsspaltning af en 

snedker- og tømrervirksomhed, hvor ejerne ved hjælp af spaltningen, opdeler selskabet i en 

snedker- og en tømrerdel. Det kunne også være en regulær spaltning af for eksempel et 

tandlægeselskab, hvor opdelingen foretages med udgangspunkt i kundeporteføljen.    

 

En ophørsspaltning kan i disse situationer illustreres således:  

 
 
Figur 3.1.5.1: Ophørsspaltning, egen tilvirkning 
 
Ved uenighed blandt aktionærerne vil det kunne diskuteres, hvorvidt den påtænkte omstrukturering 

dækker aktionærernes behov og ønsker mere end selskabets. 

 

3.1.6 Styrket samarbejde 

Et selskab kan også befinde sig i den situation, hvor et tættere samarbejde med et andet selskab 

ønskes. Motiverne herfor vil ofte være, at selskaberne ønsker at stå stærkere i markedet, styrkelse i 

forhold til konkurrenter, opnåelse af stordriftsfordele eller for eksempel på grund af planer om et 

senere generationsskifte. En omstrukturering kan i sådanne tilfælde være mere interessant end et 

decideret opkøb af et andet selskab. I denne situation vil en fusion typisk være den oplagte 
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mulighed, jf. figur 3.1.6.1 og 3.1.6.2, hvor der henholdsvis sker samarbejde på driftsniveau og på 

holdingniveau. 

 

     
 
 
Figur 3.1.6.1: Fusion på driftsniveau, egen tilvirkning 
 
 

 
 
 
Figur 3.1.6.2: Fusion på holdingniveau, egen tilvirkning 
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3.2 Skatteretlige motiver 

Som tidligere nævnt vil omstruktureringer af virksomheder oftest bunde i strategiske og 

forretningsmæssige overvejelser. Gennemførsel af en omstrukturering vil endvidere medføre, at de 

involverede parter underlægges nogle skattemæssige forhold, som deltagerne kan drage fordel af, 

hvilket er årsagen til, at der ofte også vil være skatteretlige motiver til at foretage en 

omstrukturering.  

I nærværende afsnit vil de væsentligste skatteretlige motiver blive skitseret i hovedtræk: 

 

 Skattefri aktieavance 

 Skattefrit datterselskabsudbytte 

 

3.2.1 Skattefri aktieavance 

Avance på salg af aktier er som udgangspunkt skattepligtig efter ABL § 1. Beskatning af 

aktieavancer er afhængig af om der er tale om fysiske personer eller juridiske personer. Beskatning 

af fysiske personer vil ikke blive behandlet indgående i nærværende afsnit.  

 

Fysiske personer skal ved afståelse af aktier medregne avance og tab ved opgørelsen af den 

skattepligtige indkomst efter reglerne i ABL § 1, stk. 1 og 7. Avancen eller tabet opgøres som 

forskellen mellem anskaffelsessum og afståelsessum og medregnes i det indkomstår, hvor det 

realiseres, jf. ABL § 23, stk. 1.  

 

Selskaber skal medregne avance og tab ved afståelse af aktier efter reglerne i ABL § 1, stk. 1 samt 

ABL § 6. Avance og tab skal medregnes i det indkomstår, hvor det realiseres efter ABL § 23, stk. 1. 

 

Det har hidtidig været afgørende for skattepligten om aktierne har været ejet i mere eller mindre end 

3 år. Avancen på korttidsaktierne, det vil sige aktier med en ejertid på under 3 år, skal medregnes til 

selskabets skattepligtige indkomst efter ABL § 8, stk. 1.  

Langtidsaktier, aktier med en ejertid på over 3 år, er derimod skattefri ved salg efter ABL § 9, stk.1.  
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Med vedtagelsen af Forårspakken 2.0 er der sket en ændring af beskatningen af aktieavancer 

realiseret af selskaber. Dette betyder at avancer på porteføljeaktier er skattepligtige, mens avancer 

på datterselskabsaktier og koncernaktier er skattefrie fra og med indkomståret 2010 

 

Det betyder, at avance og tab ved salg af datterselskabsaktier, aktier hvor aktionæren ejer minimum 

10 % af aktiekapitalen, og som er beliggende i et land inden for EU/EØS eller i et land hvor 

Danmark har en dobbeltbeskatningsoverenskomst, ikke skal medregnes ved opgørelsen af den 

skattepligtige indkomst. Det samme er gældende for egne aktier og koncernselskabsaktier, som er 

aktier i selskaber hvor aktionæren er sambeskattet eller ville kunne sambeskattes. Det vil sige efter 

den samme definition som i sambeskatningsreglerne, uanset hvor selskaberne er hjemmehørende. 

Ejes der 5 % af aktierne i et andet selskab skal disse anses som koncernaktier, hvis de er forbundne 

via et ultimativt moderselskab. 

 

Porteføljeaktier er aktier som hverken er egne aktier, datterselskabsaktier eller 

koncernselskabsaktier, her skal aktionæren fuldt ud medregne aktieavance i den skattepligtige 

indkomst.      

Avancer på porteføljeaktier skal fremover som udgangspunkt beskattes efter et lagerprincip, hvilket 

bevirker at der sker beskatning ved de løbende kursstigninger og kursfald. 

For unoterede aktier kan dog vælges det ”gamle” realisationsprincip.  Hvis lagerprincippet tidligere 

har været anvendt kan realisationsprincippet ikke anvendes. 

 

Ved gennemførelse af en skattefri omstrukturering, som for eksempel en aktieombytning eller en 

tilførsel af aktiver, hvor der oprettes en holdingstruktur kan aktierne i driftsselskabet afstås skattefrit 

efter en ejertid på 3 år i henhold til de nuværende regler i aktieavancebeskatningsloven samt fra 

indkomståret 2010 i henhold til værnsreglen om holdingkravet i det objektive regelsæt. Dette kan 

være en attraktiv transaktion, hvis det på længere sigt ønskes at afhænde aktierne i driftsselskabet, 

idet et personligt ejerskab af driftsselskabet, som beskrevet ovenfor, vil medføre beskatning af den 

eventuelle aktieavance. 
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3.2.2 Skattefrit datterselskabsudbytte 

Reglerne for modtagelse af udbytte er også ændret ved vedtagelsen af Forårspakken 2.0. Frem til 

indkomståret 2010 kunne selskaber, som pr. 1. januar 2009 ejede mere end 10 % af aktierne i et 

selskab modtage skattefrit udbytte. Det var dog en betingelse, at moderselskabet ejede aktierne i 

minimum et år sammenhængende i den periode, hvor udlodningen finder sted, jf. SEL § 2, stk. 2, 

litra c. Det var endvidere en betingelse, at moderselskabet er hjemmehørende i EU, EØS, Færøerne 

eller Grønland.  

 

Efter vedtagelsen af Forårspakken 2.0 er det fra indkomståret 2010 muligt at modtage skattefrit 

udbytte fra datterselskabsaktier og koncernselskabsaktier uanset ejertid5. Skattefriheden er også 

gældende for udenlandske selskabsaktionærer i danske selskaber. Det er dog stadig en betingelse at 

det udenlandske selskab er hjemmehørende i et EU/EØS land, eller et land hvor Danmark har 

indgået en dobbeltbeskatningsoverenskomst.  

 

Udbytter på porteføljeaktier skal fremover medregnes fuldt ud, mod tidligere kun medregning med 

66 % af udbyttebeløbet ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. 

 

En gennemførelse af en skattefri omstrukturering, som for eksempel en aktieombytning eller 

tilførsel af aktiver medfører, således den skattemæssige fordel, at moderselskabet vil kunne 

modtage skattefrie udbytter fra datterselskabet. Modtagelsen heraf vil blandt andet være et 

skatteretligt motiv for en omstrukturering i den situation, hvor der er ønske om at slanke 

egenkapitalen i driftselskabet (datterselskabet) på grund af planlægningen af et fremtidigt 

generationsskifte.  

                                                 
 
5 Definition på datteselskabsaktier og koncernselskabsaktier fremgår af afsnit 3.2.1 
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4. Selskabsretlige betingelser ved omstrukturering 

For både skattefrie og skattepligtige omstruktureringer gælder det, at der er en række selskabsretlige 

betingelser der skal overholdes. Dette afsnit vil kort redegøre for de selskabsretlige krav ved  

gennemførsel af henholdsvis en aktieombytning, spaltning, tilførsel af aktiver samt en fusion. 

 

4.1 Aktieombytning 

Begrebet aktieombytning dækker over enhver form for afståelse af aktier, hvor vederlaget for de 

pågældende aktier erlægges i aktier, eventuelt kombineret med en kontant vederlæggelse. I praksis 

betyder dette, at aktionæren ombytter sine aktier i et selskab (det erhvervede selskab) med aktier i et 

andet selskab (det erhvervende selskab), således at aktionærerne i det erhvervede selskab indskyder 

et selskab mellem sig selv og deres hidtidige selskab. Dermed overtager det erhvervende selskab 

besiddelsen af aktierne/anparterne i det erhvervede selskab6. Herved skabes der en holdingstruktur, 

som illustreret i nedenstående figur 4.1.1:  

 
Figur 4.1.1: Aktieombytning, egen tilvirkning 
 
En aktieombytning benævnes også for en uegentlig fusion. Herved tilkendegives det, at der ligesom 

ved en fusion sker overdragelse af kontrollen over det pågældende selskab, men uden 

sammensmeltning med det overtagne selskab, som det er tilfældet i ”rigtige” fusioner7. 

 

                                                 
 
6 Fusionsskatteloven med kommentarer, side 602  
7 Fusionsskatteloven med kommentarer, side 602  

Aktionær 
 

Driftsselskab 

Aktionær 
 

Holding-
selskab 

Driftsselskab 



22 
 

Inden en aktieombytning gennemføres bør de sambeskatningsmæssige konsekvenser i henhold til 

SEL § 31 vurderes, idet transaktionen kan medføre ind- eller udtræden af en sambeskatning8.        

 

Aktieombytning er ikke særskilt reguleret i selskabsretten. I det omfang aktieombytningen 

gennemføres ved vederlæggelse i aktier, vil dette enten ske som led i stiftelse af et nyt selskab eller 

som kapitalforhøjelse i et eksisterende selskab efter de almindelige regler herfor9. 

 

Hvis en aktieombytning sker ved, at aktionærerne i det erhvervede selskab indskyder 

vederlagsaktierne som apportindskud i et nystiftet selskab, skal de almindelige selskabsretlige 

betingelser ved stiftelse af et selskab følges. Der skal således udarbejdes stiftelsesdokument, 

vedtægter og vurderingsberetning i henhold til ASL §§ 3 og 6 a10 11. Det er endvidere et krav, at der 

sker anmeldelse af det nystiftede aktieselskab til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen indenfor 6 måneder 

fra stiftelsesdokumentets underskrivelse, jf. ASL § 1112 13. 

Aktieombytning til et nystiftet selskab er tidsmæssigt begrænset af, at første regnskabsår maksimalt 

kan omfatte en periode på 18 måneder, jf. ÅRL § 15, stk. 2. 

 

Ved gennemførsel af en aktieombytning til et allerede eksisterende selskab forudsætter dette, at der 

sker en kapitalforhøjelse i det erhvervende selskab. Beslutning om forhøjelse af kapitalen skal i 

henhold til ASL § 2914 ske på en ekstraordinær generalforsamling. Af samme bestemmelse fremgår 

det, at følgende dokumenter skal fremlægges15 16:  

 

 Den seneste godkendte årsrapport, jf. ASL § 29, stk. 2, nr. 1 

 en beretning fra bestyrelsen, som i den udstrækning, det ikke på grund af særlige 

omstændigheder kan skade selskabet, skal oplyse om begivenheder af væsentlig betydning 

                                                 
 
8 De sambeskatningsmæssige konsekvenser vil ikke blive gennemgået yderligere i afhandlingen, jf. afsnit 2.2:    
Problemafgrænsning 
9 INSPI nr. 7/8, side 52 
10 For beskrivelse af hvad stiftelsesdokument samt vedtægter skal indeholde, jf. ASL §§§ 4, 5 og 6. 
11 NSEL §§ 25 og 36 samt §§ 26 og 28 for beskrivelse af hvad stiftelsesdokument og vedtægter skal indeholde 
12 For et anpartsselskab er fristen 8 uger fra stiftelsesdokumentets underskrivelse 
13 Af § 9 i NSEL fremgår det, at fristen for registrering hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen er 2 uger efter den 
retsstiftende beslutning, uanset om der er tale om et aktie- eller anpartsselskab 
14 NSEL § 154  
15 Medmindre samtlige aktionærer beslutter ikke at fremlægge dokumenterne 
16 Krav til hvilke dokumenter der skal fremlægges fremgår af NSEL § 156, stk. 2, nr. 1-3. Af § 156, stk. 3 fremgår det, 
at årsrapport og beretning fra selskabets ledelse kan undlades ved enighed blandt aktionærerne 
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for selskabets stilling, som er indtruffet efter aflæggelse af årsrapporten, jf. ASL § 29, stk. 2, 

nr. 2 

 og en erklæring fra selskabets revisor om bestyrelsens beretning, hvis selskabets årsrapport 

er omfattet af revisionspligt efter årsregnskabsloven eller anden lovgivning, jf. ASL § 29, 

stk. 2, nr. 3.  

 

I tillæg hertil skal der i lighed med aktieombytning til et nystiftet selskab udarbejdes en 

vurderingsberetning, jf. ASL § 3317. Kapitalforhøjelsen er en vedtægtsændring, hvorfor en tilretning 

af selskabets vedtægter er nødvendig. Fristen for anmeldelse hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen er 

4 uger fra vedtagelsen af beslutningen.  

 

Det er ikke en selskabsretlig betingelse, at der ved udarbejdelse af vurderingsberetning indsendes en 

åbningsbalance til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, jf. ASL § 6 a, stk. 218. Dette skyldes, at der i 

forbindelse med aktieombytningen ikke sker overdragelse af en bestående virksomhed, men alene 

af aktier i et selskab.  

 

Efter vedtagelsen den 29. maj 2009 af den nye selskabslov lov nr. 470 af den 12. juni 2009 vil der 

stadig være et uændret krav om udarbejdelse af vurderingsberetning, jf. NSEL § 36. Endvidere 

fremgår det af § 36, stk. 3, at reglerne om udarbejdelse af åbningsbalance i tillæg til 

vurderingsberetningen er blevet skærpet, idet bestemmelsen nu lyder: ” Overtager kapitalselskabet i 

forbindelse med stiftelsen en bestående virksomhed eller en bestemmende kapitalpost i et andet 

kapitalselskab, skal vurderingsberetningen endvidere indeholde en åbningsbalance for 

kapitalselskabet”. 

 

Vurderingsberetningen vil i henhold til NSEL § 38, stk. 1, nr. 1 kunne undlades i særlige tilfælde. 

Dette gælder hvis der er tale om indskud af aktiver, der har været særskilt målt og præsenteret til 

dagsværdi i en årsrapport for det forudgående regnskabsår19. 

 

                                                 
 
17 NSEL § 160  
18 Undladelse af udarbejdelse af åbningsbalance er også gældende for anpartsselskaber, idet det fremgår af ApSL § 39, 
at reglerne i ASL §§ 6, 6 a og 6 b finder anvendelse ved en kapitalforhøjelse med andre værdier end kontanter.  
19 FSR notat side 2 
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Hvis der ikke udarbejdes vurderingsberetning, skal det centrale ledelsesorgan udarbejde og 

offentliggøre en erklæring, som indholdsmæssigt svarer til en vurderingsberetning, jf. NSEL § 38, 

stk. 2 og 3.  

 

Det vil fremover være muligt at gennemføre en aktieombytning med fremadgående virkning, jf. 

NSEL § 40, stk. 5. Endvidere fremgår det af NSEL § 40, stk. 6, at der kan ske stiftelse med 

tilbagevirkende kraft, hvis et selskab stiftes med indskud af den samlede kapitalpost i et andet 

selskab (aktieombytning)20. 

 

Den nye selskabslov trådte delvis i kraft den 1. marts 2010. De af lovens regler, der er sat i kraft, 

suppleres af regler i ikrafttrædelsesbekendtgørelsen21. 

 

Der sker ingen forringelse af kreditorernes stilling ved gennemførsel af en aktieombytning, idet der 

ikke sker debitorskifte, hvorved kreditorerne opretholder deres oprindelige krav mod det erhvervede 

selskab. 

 

4.2 Spaltning  

Ved spaltning forstås overdragelse af et selskabs aktiver og forpligtelser til et eller flere nystiftede 

eller eksisterende selskaber. Overdragelsen kan enten omfatte samtlige af selskabets aktiver og 

forpligtelser eller udelukkende en del heraf.  

Spaltning kan foretages af både aktie- og anpartsselskaber. Den selskabsretlige definition på 

spaltning af aktieselskaber fremgår af ASL § 13622: ” Generalforsamlingen kan under iagttagelse af 

forskrifterne i §§ 78 og 79 træffe beslutning om spaltning af selskabet. Ved spaltningen overdrages 

aktiver og forpligtelser som helhed til flere bestående eller nystiftede aktie- eller anpartsselskaber 

mod vederlag til det indskydende selskabs aktionærer. Generalforsamlingen kan med samme flertal 

træffe beslutning om en spaltning, hvorved selskabet overdrager en del af sine aktiver og 

forpligtelser til et eller flere bestående eller nystiftede selskaber. Overdragelserne kan gennemføres 

uden kreditorernes samtykke”23.  

                                                 
 
20 INSPI 7/8, side 52 
21 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen  
22 NSEL § 254  
23 For anpartsselskaber, jf. ApSL § 67 a 
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Det er væsentligt at bemærke, at der er tale om forpligtelser og ikke gæld, hvilket tidligere var 

tilfældet. Forpligtelser omfatter både gæld og regnskabsmæssige hensættelser, som udskudt skat og 

hensættelse til tab. Der er således sket en harmonisering med fusionsskatteloven, idet 

balanceproportionalitetskravet i FUSL § 15 a, stk. 2, 3. pkt. efter vedtagelsen af lov nr. 98 af 10. 

februar 2009 (lovforslag L 23 af den 5. februar 2009) nu gælder forholdet mellem aktiver og 

forpligtelser frem for aktiver og gæld24. 

 

Spaltningen kan involvere en eller flere aktionærer og aktionærkredsen kan bestå af såvel fysiske 

som juridiske personer. Selskabsretligt kan spaltning af et selskab ske på to måder: 

 

 Ophørsspaltning (fuldstændig spaltning) 

 Grenspaltning (delvis spaltning) 

 

Ved en ophørsspaltning af et selskab overdrages samtlige aktiver og forpligtelser til to eller flere 

modtagende selskaber og det indskydende selskab ophører med at eksistere. Der er ingen krav til 

det udspaltede aktiver og forpligtelser og de modtagende selskaber kan enten være nystiftede eller 

eksisterende selskaber. 

En ophørsspaltning kan illustreres som nedenstående, hvor to aktionærer ejer et fælles 

holdingselskab, som er moderselskab for det underliggende datterselskab. Ved spaltningen ophører 

det nuværende holdingselskab og der stiftes to nye selskaber, så de to aktionærer efter 

gennemførslen af spaltningen ejer hver deres holdingselskab.  

 

                                                 
 
24 Artikel: Omstrukturering uden tilladelse – lille reparationspakke i lovforslag L 23, side 5222 
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Figur 4.2.1: Ophørsspaltning, egen tilvirkning 
 
En grenspaltning er karakteriseret ved, at det indskydende selskab fortsætter med at eksistere efter 

spaltningen. En del af det indskydende selskabs aktiver og forpligtelser overdrages til et eller flere 

eksisterende eller nystiftede selskaber og den resterende del af aktiverne og forpligtelserne forbliver 

i det indskydende selskab. En grenspaltning kan være egnet i den situation, hvor der er to 

selvstændige virksomheder i et enkelt driftsselskab, for eksempel en cykelbutik og en ejendom25. 

Ved spaltningen udspaltes ejendommen til et særskilt selskab, mens cykelbutikken forbliver i det 

indskydende selskab. Eksemplet er illustreret i nedenstående figur 4.2.2:  

 
 
Figur 4.2.2: Grenspaltning, egen tilvirkning 
 
                                                 
 
25 For uddybning heraf, jf. afsnit 3.1.4 
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Inden spaltningen gennemføres bør de sambeskatningsmæssige konsekvenser i henhold til SEL § 

31 vurderes, idet transaktionen kan medføre ind- eller udtræden af en sambeskatning26.        

 

Spaltning er selskabsretligt reguleret efter bestemmelserne i ASL § 136 – 136 j. Af den 

selskabsretlige definition i ASL § 13627 fremgår det, at beslutning om gennemførsel af spaltning 

træffes på generalforsamlingen med det flertal, som kræves til ændring af selskabets vedtægter, jf. 

ASL §§ 78 og 79. Vedtagelsen af spaltningen medfører, at der skal/kan udarbejdes en række 

selskabsretlige dokumenter, jf. nedenstående oversigt samt den efterfølgende beskrivelse, hvor de 

enkelte punkter kort vil blive beskrevet: 

 

 Spaltningsplan 

 Spaltningsredegørelse 

 Mellembalance 

 Vurderingsberetning om apportindskud 

 Erklæring om kreditorernes sikkerhed 

 

Spaltningsplanen og spaltningsredegørelsen udarbejdes og underskrives af bestyrelserne i de 

bestående selskaber, jf. ASL §§ 136 a og 136 b28. De to dokumenter kan udarbejdes som et fælles 

dokument. 

 

Spaltningsplanen skal blandt andet indeholde en række oplysninger om selskaberne, en beskrivelse 

af og opgørelse over både de aktiver og forpligtelser, der forbliver i selskabet og de der overføres 

samt oplysning om vederlaget mv., jf. ASL § 136 a29. Planen skal være underskrevet senest ved 

udløbet af det regnskabsår, hvori transaktionen skal have regnskabsmæssig virkning30. 

 

Spaltningsredegørelsen skal udarbejdes for hvert af de deltagende selskaber og skulle tidligere 

vedhæftes et revideret spaltningsregnskab. Aktieselskabsloven indeholder dog ikke længere krav 

                                                 
 
26 De sambeskatningsmæssige konsekvenser vil ikke blive gennemgået yderligere i afhandlingen, jf. afsnit 2.2: 
Problemafgrænsning 
27 NSEL § 254 
28 NSEL § 255 og § 256 
29 NSEL § 255, stk. 3, nr. 1-12 
30 NSEL § 255, stk. 4 
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om spaltningsregnskab, hvorfor udarbejdelse heraf er frivillig. Hvis der sker frivillig udarbejdelse 

skal regnskabet være udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.  

 

Spaltningsredegørelsen skal indeholde en forklaring og begrundelse af spaltningsplanen, samt en 

omtale af fastsættelsen af vederlaget til aktionærerne i det indskydende selskab, jf. ASL § 136 b31. I 

henhold til ASL § 136 c32 fremgår det, at hvert af de deltagende selskaber skal udpege en eller flere 

uvildige sagkyndige vurderingsmænd, som skal udarbejde en skriftlig udtalelse af spaltningsplanen. 

Vurderingsmandsudtalelsen skal indeholde oplysning om, hvorvidt vederlaget for den konkrete 

transaktion er rimeligt og sagligt begrundet33. Ved vedtagelse af lov nr. 510 af 17. juni 2008 er der 

dog ikke længere krav om udarbejdelse af den nævnte vurderingsmandsudtalelse, såfremt alle 

aktionærer er enige herom, jf. ASL § 136 c, stk. 5.  Denne valgfrihed er videreført i NSEL § 259. 

 

Af ASL § 136 b, stk. 234 fremgår det, at: ”Hvis spaltningsplanen er underskrevet mere end 6 

måneder efter udløbet af det regnskabsår, som selskabernes seneste årsrapport vedrører, skal der for 

det pågældende deltagende selskab udarbejdes en mellembalance”. Hvis selskabet er omfattet af 

revisionspligt skal mellembalancen revideres. Mellembalancens opgørelsesdato må ikke ligge mere 

end 3 måneder forud for underskrivelsen af spaltningsplanen.  

 

Vedtagelsen af den nye selskabslov medfører, at aktionærerne og anpartshaverne i de deltagende 

selskaber fremover har mulighed for i fuld enighed at beslutte, at spaltningsredegørelse samt 

eventuel mellembalance ikke skal udarbejdes, jf. NSEL §§ 256 og 257, stk. 2 35. Årsagen hertil er et 

forsøg på at forenkle spaltningsprocessen, således at der kun udarbejdes de dokumenter der er 

nødvendige i den konkrete situation36. 

 

                                                 
 
31 NSEL § 256 
32 NSEL § 259 
33 INSPI 7/8, side 53 
34 NSEL § 257 
35 Derudover kan anpartsselskaber ved fuld enighed blandt anpartshaverne også undlade at udarbejde spaltningsplanen, 
jf. NSEL § 255, stk. 2. Dette er en lempelse i forhold til anpartselskabsloven, idet denne ikke tillader undladelse heraf 
på trods af fuld enighed  
36  FSR fagligt notat side 11 
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Hvis spaltningen medfører kapitalforhøjelse i det modtagende selskab eller stiftelse af et nyt selskab 

er der krav om udarbejdelse af vurderingsberetning, medmindre det modtagende selskab eller de 

nystiftede selskaber er anpartsselskaber, jf. ASL §§ 136 b, stk. 3 og 136 b, stk. 537.  

 

I tillæg til vurderingsberetningen skal den uafhængige sagkyndige vurderingsmand afgive en 

erklæring om, hvorvidt kreditorerne i det indskydende selskab er tilstrækkeligt sikret efter 

gennemførselen af den påtænkte spaltning, jf. ASL § 136 c, stk. 438. Årsagen til kravet om 

udarbejdelse af erklæringen er, at spaltningen i henhold til ASL § 136, stk. 139 kan gennemføres 

uden samtykke fra de pågældende kreditorer. 

 

Den nye selskabslov medfører, at aktionærerne fremover kan undlade at udarbejde en 

vurderingsmandserklæring om kreditorernes stilling, jf. NSEL § 260. Fravalget af denne erklæring 

medfører, at retstillingen bliver den samme som, hvis vurderingsmanden i sin udtalelse erklærer, at 

kreditorerne ikke er tilstrækkeligt sikret efter transaktionen40. Kreditorerne skal herefter anmelde 

deres fordringer, hvilket medfører at spaltningen ikke kan gennemføres før forfaldne fordringer er 

blevet betalt eller der er stillet betryggende sikkerhed for uforfaldne fordringer, jf. NSEL §§ 261, 

stk. 1 samt 261, stk. 2.  

  

4.3 Tilførsel af aktiver 

Ved tilførsel af aktiver forstås en overdragelse af aktiver og forpligtelser, hvad enten der er tale om 

enkeltstående formueaktiver, gren af en virksomhed eller hele virksomheden til et nystiftet eller et 

allerede eksisterende selskab41. Som vederlag herfor modtages aktier i det modtagende selskab. Det 

indskydende selskab er det selskab, der udskiller hele eller en del af sin aktivitet, mens det 

modtagende selskab er det selskab, som overtager aktiviteten. 

 

Tilførsel af aktiver kan være relevant i de situationer, hvor et selskab ønsker at opdele sin 

virksomhed for at risikoafgrænse og/eller frasælge underskudsgivende aktiviteter. Endvidere kan 

                                                 
 
37 NSEL § 258 
38 NSEL § 260 
39 NSEL § 254 
40 INSPI 7/8, side 54 
41 Skatteretten 2, side 581 
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tilførsel af aktiver benyttes i de situationer, hvor en holdingstruktur ønskes etableret, for eksempel 

ved et generationsskifte42. I modsætning til aktieombytning tilføres den ønskede virksomhed nedad, 

hvorfor det hidtidige driftsselskab får status som holdingselskab, mens det modtagende selskab får 

status af datterselskab. Transaktionen kaldes en ”omvendt holdingstiftelse”. Ved tilførsel af aktiver 

til et bestående selskab vil der, afhængig af situationen, enten etableres en koncernstruktur eller et 

minoritetsejerskab. Nedenstående figur 4.3.1 illustrerer tilførsel af aktiver: 

 
 
 
 
Figur 4.3.1: Tilførsel af aktiver, egen tilvirkning 
 
De sambeskatningsmæssige konsekvenser i henhold til SEL § 31 bør vurderes forud for 

gennemførslen af en tilførsel af aktiver, idet transaktionen kan medføre ind- eller udtræden af en 

sambeskatning43.        

 

I lighed med aktieombytning er der ingen særskilte selskabsretlige regler, der skal overholdes i 

forbindelse med en tilførsel af aktiver. De selskabsretlige betingelser afhænger således udelukkende 

af om der sker tilførsel af aktiver til et nystiftet selskab eller et eksisterende selskab.  

 

Tilførsel af aktiver til et nystiftet selskab medfører, at transaktionen skal behandles som en 

almindelig selskabsstiftelse ved apportindskud, jf. ASL § 6, nr. 144. For en nærmere gennemgang 

heraf henvises til afsnit 4.1. 

                                                 
 
42 Jf. afsnit 3.1.2 
43 De sambeskatningsmæssige konsekvenser vil ikke blive gennemgået yderligere i afhandlingen, jf. afsnit 2.2: 
Problemafgrænsning 
44 NSEL § 36 
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Hvis det modtagende selskab er et eksisterende selskab vil en tilførsel af aktiver medføre en 

forhøjelse af kapitalen i det pågældende selskab. Forhøjelse skal besluttes på en generalforsamling, 

jf. ASL § 2945 og skal håndteres som en almindelig kapitalforhøjelse ved apportindskud, jf. ASL § 

33, jf. § 6, nr. 146.   

 

Ved apportindskud af aktiver skal der udarbejdes en vurderingsberetning i henhold til ASL § 6 a47, 

hvad enten der er tale om stiftelse af et nyt selskab eller kapitalforhøjelse i et eksisterende selskab. 

I tillæg til vurderingsberetningen skal der i henhold til ASL § 6 a, stk. 248 udarbejdes en 

åbningsbalance med revisionspåtegning for det modtagende selskab, hvis apportinskuddet er en hel 

virksomhed og ikke et enkelt aktiv. Dette vil dog i langt de fleste tilfælde være gældende ved en 

skattefri tilførsel af aktiver, idet de skatteretlige betingelser hertil blandt andet medfører, at de 

overdragne aktiver og forpligtelser skal udgøre en selvstændig økonomisk gren af den samlede 

virksomhed49.  

 

Vedtagelsen af den nye selskabslov vil ikke medføre væsentlige ændringer af de selskabsretlige 

regler for gennemførsel af tilførsel af aktiver. En nærmere beskrivelse af de få og relevante 

ændringer fremgår af afsnit 4.1, hvorfor der henvises hertil. 

 

4.4 Fusion 

Ved en fusion forstås en sammenslutning af to eller flere selvstændige juridiske personer til en 

selvstændig juridisk person. Den selskabsretlige definition på en fusion fremgår af ASL § 13450: ” 

Et aktieselskab kan opløses uden likvidation ved overdragelse af selskabets aktiver og forpligtelser 

som helhed til et andet aktie- eller anpartsselskab. Det samme gælder, når to eller flere aktie- eller 

anpartsselskaber sammensmeltes til et nyt aktie- eller anpartsselskab”.51  

 

                                                 
 
45 NSEL § 154 
46 NSEL § 160 
47 NSEL § 36 
48 NSEL § 36, stk. 3, både gældende for overtagelse af en bestående virksomhed og en bestemmende kapitalpost 
49 Jf. afsnit 8.8.1 
50 NSEL § 236 
51 For anpartsselskaber, jf. ApSL § 65 
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Af definitionen fremgår det således, at en fusion kan gennemføres på to måder. Enten ved at et 

selskab (det modtagende) overtager et andet selskab (det indskydende), således at dette selskab 

ophører (lodret) eller ved at to selskaber i fællesskab opretter et nyt selskab, således at de to 

eksisterende selskaber ophører i forbindelse med gennemførslen af fusionen (vandret). De to former 

for fusion er illustreret i nedenstående figurer 4.4.1 og 4.4.2: 

 

 
 
Figur 4.4.1: Lodret fusion, egen tilvirkning 

 
 
 
 
Figur 4.4.2: Vandret fusion, egen tilvirkning 
 
 
Ovenstående form for fusion vil også være attraktivt i de tilfælde, hvor en aktionær ejer to 

driftsselskaber, som ønskes sammenlagt til et. Denne situation fremgår af nedenstående figur 4.4.3: 
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Figur 4.4.3: Fusion med en aktionær, egen tilvirkning 
 
Som det fremgår af figurerne vederlægges aktionærerne i det indskydende selskab for aktierne i det 

indskydende selskab med aktier i det modtagende selskab. Der er dog ingen krav om vederlagets 

form og det kan udover aktier bestå af kontant betaling, udstedelse af gældsbrev mv.   

Fusionen indebærer, at det indskydende selskabs rettigheder og forpligtelser overdrages til det 

modtagende selskab uden at der som udgangspunkt kræves tiltrædelse af det indskydende selskabs 

kreditorer eller medkontrahenter. Fusionen medfører med andre ord en universalsuccession52.  

 

I lighed med de øvrige omstruktureringsformer bør de sambeskatningsmæssige konsekvenser i 

henhold til SEL § 31 vurderes, idet fusionen kan medføre ind- eller udtræden af en 

sambeskatning53.        

 

Fusion er selskabsretligt reguleret efter bestemmelserne i ASL § 134 – 134 j54 og disse er i store 

træk enslydende med de selskabsretlige regler for gennemførsel af en spaltning. Nedenstående 

gennemgang vil således kort redegøre for de enkelte elementer, men for en mere omfattende 

beskrivelse heraf henvises til afsnit 4.2.  

 

Af ASL § 134 e55 fremgår det, ”at beslutning om fusion træffes i et ophørende selskab af 

generalforsamlingen under iagttagelse af forskrifterne i § 78 samt de yderligere forskrifter, som 

vedtægterne måtte indeholde om opløsning eller fusion”. Tilsvarende beslutning træffes i det 

modtagende selskab af bestyrelsen, jf. ASL § 134 e, stk. 256.  

 

Ved gennemførsel af en fusion skal/kan der udarbejdes følgende dokumenter:  

 

 Fusionsplan57 

 Fusionsredegørelse58 

                                                 
 
52 Forudsætning herfor er, at de selskabsretlige betingelser i ASL § 134 h er opfyldt / NSEL § 250 
53 De sambeskatningsmæssige konsekvenser vil ikke blive gennemgået yderligere i afhandlingen, jf. afsnit 2.2: 
Problemafgrænsning 
54 NSEL § 236-253 
55 NSEL § 246 
56 NSEL § 247 
57 ASL § 134 a / NSEL § 237 
58 ASL § 134 b / NSEL § 238 
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 Fusionsregnskab59 

 Mellembalance60 

 Vurderingsberetning61 

 Vurderingsmandsudtalelse62 

  samt en vurderingsmandserklæring om kreditorernes stilling63. 

 

Fusionsregnskabet er i lighed med vurderingsmandsudtalelsen frivillig i henhold til ASL §§ 134 b, 

stk. 2 samt 134 c, stk. 564. 

 

Efter vedtagelsen af den nye selskabslov vil det endvidere fremover være muligt for 

anpartsselskaber at undlade at udarbejde fusionsplan, hvis alle de involverede selskaber er 

anpartsselskaber, jf. NSEL § 237, stk. 2. Derudover vil det for anpartsselskaber være muligt at 

undlade at udarbejde fusionsredegørelse, jf. NSEL 238, stk. 2, mellembalance, jf. NSEL § 239, stk. 

2 samt vurderingsmandserklæring om kreditorernes stilling, jf. NSEL § 242, såfremt anpartshaverne 

i enighed træffer beslutning herom. Der vil således alene være krav om udarbejdelse af 

vurderingsberetning ved fusion af anpartsselskaber. 

 

For aktieselskaber vil der efter indførslen af den nye selskabslov fortsat være krav om udarbejdelse 

af fusionsplan, fusionsredegørelse og mellembalance, mens det vil være muligt at fravælge 

udarbejdelse af vurderingsmandserklæring om kreditorernes stilling, jf. NSEL § 242. Hvis de 

deltagende selskaber alle er aktieselskaber er undtagelsesreglen omkring udarbejdelse af 

vurderingsberetning i henhold til ASL § 134 b, stk. 5 videreført i NSEL § 240, stk.2.  

                                                 
 
59 ASL § 134 b, stk. 2 / NSEL indeholder ikke længere krav herom, jf. INSPI  7/8  
60 ASL § 134 b, stk. 2 / NSEL § 239  
61 ASL § 134 b, stk. 3. Der er ikke krav om udarbejdelse, hvis aktieselskab, jf. ASL § 134 b, stk. 5 / NSEL § 240 samt § 
240, stk. 2 ved undladelse, hvis der er tale om et aktieselskab 
62 ASL § 134 c, stk. 1+3 / NSEL § 241 
63 ASL § 134 c, stk. 4 / NSEL § 242  
64 Fusionsregnskabet er frivilligt og fremadrettet ulovreguleret. Vurderingsmandsudtalelse er frivillig i henhold til 
NSEL § 241, 1. pkt. 
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5. Skattepligtig omstrukturering 

Skattemæssigt kan gennemførsel af en omstrukturering ske enten skattepligtigt eller skattefrit. De 

følgende fire afsnit vil redegøre for de skattemæssige konsekvenser ved at foretage henholdsvis en 

skattepligtig aktieombytning, skattepligtig spaltning, skattepligtig tilførsel af aktiver og en 

skattepligtig fusion. 

 

5.1 Skattepligtig aktieombytning 

En skattepligtig aktieombytning sidestilles med et simpelt salg af aktier, hvorfor transaktionen vil 

udløse realisationsbeskatning og aktionærerne i det erhvervede selskab (driftsselskabet) vil dermed 

være skattepligtig af en eventuel avance. Aktieavancen opgøres som forskellen mellem 

anskaffelsessummen og afståelsessummen, hvoraf sidstnævnte vil udgøre værdien af aktierne i det 

erhvervede selskab på ombytningstidspunktet. Værdiansættelsen skal ske til markedsværdi, hvilket 

som udgangspunkt altid vil være tilfældet, hvis parterne er uden interessefællesskab. Et eksempel på 

en aktieombytning foretaget mellem interesseforbundne parter ses i nedenstående figur, hvor en far 

ombytter aktier i sit eget selskab med aktier i sønnens selskab.  

 
Figur 5.1.1: Aktieombytning mellem interesseforbundne parter, egen tilvirkning 
 
Her kan parterne have interesse i, at ombytningen sker til en værdi som afviger fra markedsværdien, 

således at der bliver flyttet værdier fra den ene generation til den anden. I sådan et tilfælde vil der 

være en risiko for, at den aftalte værdi bliver tilsidesat af SKAT ved en efterfølgende ligning. 

 

Far 
 

Holding A/S 
(Tidl. drifts-

selskab Søn A/S) 

Far 
 

Søn 
 

Driftsselskab 
Far A/S 

Driftsselskab 
Søn A/S 

Søn 
 

Driftsselskab A/S 
(Tidl. drifts-

selskab Far A/S) 
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Beskatning af aktieavancen skal ske i henhold til de almindelige regler i 

aktieavancebeskatningsloven under hensyntagen til gennemsnitsmetoden og fifo princippet. Dette 

medfører for en fysisk person, at aktieafståelsen, uanset ejertid og uanset om der er tale om 

børsnoterede eller unoterede aktier, skal beskattes som aktieindkomst med 28 % af de første kr. 

48.300, 43 % op til kr. 106.100 samt 45 % af den resterende aktieindkomst65 66.  

 

For personer er en skattepligtig aktieombytning således hovedsagelig relevant i det tilfælde, hvor 

anskaffelsessummen ligger tæt på afståelsessummen, da der derved bliver udløst en meget 

begrænset beskatning. Derudover vil det være yderst relevant at foretage aktieombytningen 

skattepligtigt, hvis transaktionen medfører et realiseret tab på de unoterede aktier. Dette skyldes, at 

tabet kan fradrages i anden aktieindkomst67. 

 

Hvis aktionæren i det erhvervede selskab er en juridisk person vil aktieafståelsen i henhold til ABL 

§ 8 medføre en skattepligtig avance ved salg af aktier ejet under 3 år, mens avancen i henhold til 

ABL § 9 vil være skattefri ved en ejertid på 3 år eller mere. Beskatningsformen er gældende, hvad 

enten der er tale om børsnoterede eller unoterede aktier. 

 

Efter vedtagelsen af Forårspakken 2.0 kan selskaber fra indkomståret 2010 afstå aktier skattefrit 

efter blot 1 dags ejertid. Dette må formodes at medføre, at behovet for en skattefri aktieombytning 

bliver reduceret, hvis der er tale om selskabsaktionærer. En skattefri aktieombytning vil dog stadig 

være relevant, hvis der er tale om porteføljeaktier, det vil sige i den situation hvor selskabet ejer 

mindre end 10 % af selskabskapitalen, idet en afståelse vil medføre fuld skattepligt af avancen. 

Dette fremgår af nedenstående tabel 5.1.1. Som det fremgår af tabellen bliver selskabsaktionær A 

skattepligtig af den realiserede avance på kr. 25.000 i henhold til ABL § 9, mens selskabsaktionær 

B er skattefri af avancen på kr. 475.000 i henhold til ABL § 868. 

 

                                                 
 
65 2009-tal, jf. RevisorManual 09:02, side 13-14 
66 Fra 2010 bliver aktieindkomstskatten to-leddet, idet satserne bliver 28 % af de første kr. 48.300 og 42 % af den 
resterende del. Fra 2012 bliver den lave skattesats nedsat til 27 %, jf. SKAT’s hjemmeside 
67 Af negativ aktieindkomst beregnes en negativ skat, som modregnes i slutskatten 
68 I eksemplet er der ikke taget højde for at en andel af den realiserede avance for selskabsaktionær A allerede er 
beskattet via lagerprincippet.   
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 Selskabsaktionær A Selskabsaktionær B 

Ejerandel 5 % 95 % 

Anskaffelsessum i kr. 25.000 475.000 

Gennemført skattepligtig aktieombytning 

(Handelsværdi i kr.) 
50.000 950.000 

Realiseret avance i kr. 25.000 475.000 

 

Tabel 5.1.1: Beregningseksempel ved en skattepligtig aktieombytning, egen tilvirkning 

 

Som vederlag for afståelsen af aktierne i det erhvervede selskab (driftsselskab) modtager 

aktionærerne aktier i det erhvervende selskab (holdingselskab), samt eventuelt en kontant 

vederlæggelse, som tilsammen svarer til værdien af det erhvervede selskab (driftsselskab) på 

ombytningstidspunktet. Konsekvensen heraf er, at aktionærernes anskaffelsessum vil være værdien 

af de ombyttede aktier i det erhvervede selskab på ombytningstidspunktet og at 

anskaffelsestidspunktet vil være ombytningsdatoen.  

 

For det erhvervende selskab vil konsekvensen af en skattepligtig aktieombytning være, at de 

erhvervede aktier vil anses for anskaffet på ombytningstidspunktet til handelsværdien. For det 

erhvervede selskab vil aktieombytningen alene medføre en ny ejerkreds.  

 

Aktieombytningen har ingen betydning for de enkelte selskabers underskud fra tidligere år, idet det 

erhvervede og det erhvervende selskab fortsætter som hidtidig og eventuelle fremførbare underskud 

vil derfor fortsat kunne fremføres til modregning i fremtidige skattemæssige overskud efter 

gennemførslen af aktieombytningen. 

 

Det er dog vigtigt at være opmærksom på underskudsbegrænsningen i LL § 15, stk. 7, 1. pkt., hvori 

det fremgår, at der sker begrænsning i adgangen til at fremføre underskud ved skift i 

aktionærkredsen på mere end 50 %69. 

                                                 
 
69 For en uddybende beskrivelse af reglen, jf. afsnit 5.2: Skattepligtig spaltning 



38 
 

5.2 Skattepligtig spaltning 

En skattepligtig spaltning anses reelt som det indskydende selskabs overdragelse af de udspaltede 

aktiver og forpligtelser og med en dertilhørende udlodning til det indskydende selskabs 

aktionærer70. Overdragelsen medfører, at det indskydende selskab beskattes af en avance på den 

overdragne aktivitet, mens det indskydende selskabs aktionærer beskattes af en eventuel avance på 

afståelse af aktier. Beskatningen af deltagerne i spaltningen afhænger af, hvilken spaltningstype der 

gennemføres.  

 

En skattepligtig ophørsspaltning af det indskydende selskab medfører, at selskabet anses som 

værende ophørt ved likvidation, hvorfor der skal ske ophørsbeskatning (afsluttende ansættelse) efter 

SEL § 5. Aktionærerne vil i forbindelse hermed modtage et likvidationsprovenue i form af aktier i 

det modtagende selskab samt eventuelt kontanter mv., som skal beskattes i henhold til LL § 16 A.  

Ved gennemførsel af en grenspaltning fortsætter det indskydende selskab sin drift, mens de 

udspaltede aktiver og forpligtelser vil blive betragtet som en skattepligtig afståelse. Det 

indskydende selskab vil således blive avancebeskattet af afståelsen af de indskudte aktiver, jf. 

eksempelvis reglerne i afskrivningsloven, aktieavancebeskatningsloven og kursgevinstloven. 

Avancerne opgøres på baggrund af de aftalte handelsværdier og det modtagende selskab anses for at 

have anskaffet de indskudte aktiver og forpligtelser til de aftalte handelsværdier på 

spaltningstidspunktet.  

 

Aktionærerne modtager en almindelig udlodning omfattende værdien af de modtagende aktier, 

kontanter mv. Udlodningen skal beskattes efter reglerne for udbyttebeskatning, jf. LL § 16 A og 

PSL § 4 a.  Hvis aktionærerne i det indskydende selskab vederlægges med aktier i det modtagende 

selskab, vil aktionærerne anses for at have erhvervet de pågældende aktier på spaltningstidspunktet. 

Dette gælder både ved gennemførsel af en ophørs- og en grenspaltning. For aktionærerne i det 

modtagende selskab vil spaltningen ikke få skattemæssige konsekvenser. 

 

Af SEL § 8 A fremgår det, at en skattepligtig spaltning har skattemæssig virkning fra det tidspunkt, 

hvor spaltningen er endelig vedtaget. Undtagelsen hertil fremgår af SEL § 8 A, stk. 2, som åbner op 

for muligheden for at gennemføre en skattepligtig spaltning med tilbagevirkende kraft. Det kan 

                                                 
 
70 Skatteretten 2, side 587 
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således besluttes, at spaltningen skal tillægges skattemæssig virkning fra skæringsdatoen for den i 

forbindelse med spaltningen udarbejdede åbningsbalance for det modtagende selskab. For at benytte 

denne mulighed er det dog et krav, at datoen er sammenfaldende med skæringsdatoen for det 

modtagende selskabs regnskabsår.  

 

Den almindelige hovedregel om adgang til underskudsfremførsel i LL § 15, stk. 1 er også gældende 

ved skattepligtig spaltning. Det indskydende selskab kan ved en grenspaltning således fremføre 

underskud til modregning i selskabets egen skattepligtige indkomst. Hvis der derimod gennemføres 

en ophørsspaltning vil det indskydende selskab ophøre og dermed fortabes de eventuelle fremførte 

skattemæssige underskud, idet underskud i det indskydende selskab ikke kan fremføres til 

modregning i det modtagende selskabs skattepligtige indkomst.  

Hvis det modtagende selskab eksisterede forud for spaltningen, kan særunderskud fra tiden før 

spaltningen fortsat fremføres.  

 

Fremførselsadgangen i bestemmelsen LL § 15, stk. 1 begrænses dog i de situationer, hvor der sker 

væsentlige ændringer i aktionærkredsen, jf. LL § 15, stk. 7. Denne bestemmelse kan således være 

relevant for det modtagende selskab ved gennemførslen af en skattepligtig spaltning. Der skal ifølge 

bestemmelsen sondres mellem erhvervsaktive og ”tomme selskaber”. 

 

Et tomt selskab er karakteriseret ved at drive erhvervsmæssig aktivitet uden økonomisk risiko og er 

således omfattet af LL § 15, stk. 7, 3 pkt., hvilket medfører en absolut begrænsning af 

underskudsfremførslen. Hvis et tomt selskab ejer mindst 25 % af aktiekapitalen i et eller flere 

datterselskaber og datterselskaberne udøver erhvervsmæssig aktivitet med økonomisk risiko vil 

selskabet ikke anses som værende tomt i henhold til denne bestemmelse.  

 

Af LL § 15, stk. 7, 1. pkt. fremgår det, at der sker underskudsbegrænsning i den situation, hvor 

selskabet er erhvervsaktivt og mere end 50 % af aktiekapitalen ved indkomstårets udløb ejes af 

andre aktionærer end ved begyndelsen af underskudsåret eller hvis andre aktionærer ved 

indkomstårets udløb end ved begyndelsen af underskudsåret råder over mere end 50 % af den 

samlede stemmeværdi. 
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Konsekvensen af begrænsningen er, at et underskud fra tidligere indkomstår ikke kan nedbringe den 

skattepligtige indkomst til et beløb mindre end selskabets positive nettokapitalindtægter med tillæg 

af indkomst fra udlejning af afskrivningsberettigede driftsmidler og skibe.  

 

Retten til underskudsfremførsel begrænses således kun i de tilfælde, hvor fordelingen af aktier eller 

stemmeværdier ændres med mere end 50 % og det er alene de positive nettokapitalindtægter der 

berøres af begrænsningen.  

 

5.3 Skattepligtig tilførsel af aktiver 

En skattepligtig tilførsel af aktiver vil medføre, at der indtræder realisationsbeskatning i det 

indskydende selskab i henhold til de almindelige afståelsesregler i skattelovgivningen. Det 

indskydende selskabs vederlag består af aktier i det modtagende selskab. Værdien af 

vederlagsaktierne består af handelsværdien af de overdragne aktiver og passiver på 

tilførselstidspunktet og vil således udgøre anskaffelsessummen og anskaffelsestidspunktet for 

aktierne i det modtagende selskab. Typisk vil gennemførslen af en skattefri tilførsel af aktiver blive 

karakteriseret som tilførsel mellem interesseforbundne parter, idet transaktionen i en lang række 

situationer medfører etablering af en konstruktion, hvor det ene selskab har bestemmende 

indflydelse over det andet71.  I disse tilfælde er overdragelsen omfattet af LL § 2 

(armslængdevilkåret), hvorfor værdiansættelsen skal ske som om transaktionen var indgået mellem 

uafhængige parter.  

 

Det modtagende selskab anses for at have anskaffet de tilførte aktiver til handelsværdien og kan 

således afskrive på disse værdier efter de almindelige regler i afskrivningsloven. Datoen for 

gennemførsel af den skattepligtige transaktion vil være selskabets anskaffelsesdato for de 

pågældende aktiver.  

 

De deltagende selskabers skattemæssige underskud fra før tilførslen vil kunne modregnes uden 

begrænsning i fremtidige skattepligtige indkomster efter de almindelige regler for fremførsel af 

underskud, jf. LL § 15, stk. 1. I lighed med aktieombytning og spaltning vil 

                                                 
 
71 LL § 2, stk. 2: Ved bestemmende indflydelse forstås ejerskab eller rådighed over stemmerettigheder, således at der 
direkte eller indirekte ejes mere end 50 % af aktiekapitalen eller rådes over mere end 50 % af stemmerne. 
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underskudsbegrænsningen i LL § 15, stk. 7 også være gældende ved gennemførsel af tilførsel af 

aktiver72. 

 

Transaktionen medfører ingen skattemæssige konsekvenser for aktionærerne i det indskydende 

selskab.  

 

5.4 Skattepligtig fusion 

Skatteretligt sidestilles fusion med likvidation og der skal således ske ophørsbeskatning af det 

indskydende selskab. Overdragelsen fra det indskydende selskab til det modtagende selskab skal 

ske til handelsværdier. Dette anses automatisk for at være tilfældet, hvis de involverede selskaber er 

uafhængige parter. Der er således kun risiko for, at den aftalte værdiansættelse bliver tilsidesat af 

SKAT, hvis der er tale om interesseforbundne parter. På baggrund af de aftalte handelsværdier skal 

der opgøres avancer på de overdragne aktiver og det indskydende selskab vil herefter blive beskattet 

heraf.  

 

Det modtagende selskab erhverver de pågældende aktiver til de aftalte handelsværdier, som herefter 

vil udgøre anskaffelsessum og afskrivningsgrundlag for selskabet. Fremførte skattemæssige 

underskud i de to selskaber bevares på trods af fusionen. En undtagelse hertil er, at det indskydende 

selskab alene kan benytte det fremførte skattemæssige underskud i forbindelse med 

ophørsbeskatningen. Et eventuelt restunderskud kan ikke overføres til det modtagende selskab. Som 

ved de øvrige omstruktureringstyper er underskudsbegrænsningen i LL § 15, stk. 7 også gældende 

for fusion73. 

 

Aktionærerne i det indskydende selskab beskattes af en eventuel avance på de ophørte aktier efter 

aktieavancebeskatningslovens regler. Avancen opgøres som forskellen mellem den oprindelige 

anskaffelsessum og handelsværdien af de overdragne nettoaktiver. For aktionærerne vil de 

modtagende aktier i det modtagende selskab været anskaffet på fusionstidspunktet og til den aftalte 

handelsværdi af de overdragne nettoaktiver. Aktionærerne i det modtagende selskab er skatteretligt 

uberørte af den gennemførte fusion. 

                                                 
 
72 Jf. afsnit 5.1: Skattepligtig aktieombytning for en nærmere redegørelse af reglen. 
73 Jf. afsnit 5.1 Skattepligtig aktieombytning 
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6. Historik og baggrund for skattefrie omstruktureringer 

Som supplement til reglerne om skattepligtige omstruktureringer har det igennem årtier været 

muligt at foretage skattefrie omstruktureringer, såfremt der er sket opfyldelse af en lang række 

betingelser. Nærværende afsnit vil kort redegøre for baggrunden for vedtagelsen af lov om 

fusionsbeskatning samt give et overblik over de væsentligste ændringer siden den oprindelige 

fusionsskattelovs vedtagelse i 1967. 

 

Historisk set har der været adskillige væsentlige milepæle, der har påvirket og formet den danske 

fusionsbeskatning til den, som vi kender i dag.  

Danmark fik sin første egentlige fusionsskattelov ved vedtagelse af lov 1967.143 om beskatning 

ved sammenslutning af aktieselskaber med videre74. 1967-lovens grundlæggende formål var at 

fremme hensigtsmæssige strukturændringer i virksomhederne. Erhvervslivet skulle lettes, så der 

ikke var skattemæssige hindringer ved at foretage sammenslutninger af erhvervsvirksomheder i 

selskabsform. 

 

Omstruktureringen skulle i almindelighed kunne betragtes som strukturrationaliserende, før der 

kunne gives tilladelse til at foretage den som en skattefri transaktion. Formålet med fusionen var 

derfor allerede i lovens oprindelige form af afgørende betydning75.  

 

Af forarbejderne til loven fremgik det, at skattemyndighederne ved behandling af ansøgning om 

beskatning efter fusionsskatteloven, skulle overveje om det ville give de deltagende parter 

utilsigtede skattemæssige fordele. I sådanne tilfælde kunne der opstilles vilkår for tilladelsen, som 

imødegik de skattemæssige fordele således, at disse i tråd med lovens hensigter blev begrænset til 

udskydelse af beskatningen. Vurderes det at ansøgningen var motiveret af skattemæssige hensyn og 

ikke havde nogen reelle strukturelle hensigter skulle der ikke gives tilladelse. 

      

I 1975 blev lov 1975.647 vedtaget på grundlag af betænkning 1974.723 om selskabsbeskatning ved 

fusion76. Denne betænkning indeholdt det udkast til loven, som blev vedtaget året efter. For en lang 

                                                 
 
74 Fusionsskatteloven med kommentarer, side 35 
75 Fusionsskatteloven med kommentarer, side 37 
76 Fusionsskatteloven med kommentarer, side 32 
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række af reglerne var der tale om en videreførelse af dem fra 1967-loven, samt en nyregulering af 

forskellige forhold77.  

De nugældende regler for fusionsbeskatning har således deres afsæt i hovedloven fra 1975. Siden 

vedtagelsen af loven i 1975 er der vedtaget en række ændringslove, heriblandt implementering af 

fusionsskattedirektivet. Den danske lovgivning på området er i væsentligt omfang blevet påvirket af 

EU-lovgivningen, først ved implementeringen af fusionsskattedirektivet 1990/434 og sidenhen med 

ændringsdirektivet af 2005/19.  

 

Det første fusionsskattedirektiv blev implementeret i den danske fusionsskattelov ved vedtagelsen 

af lov 1992.219. Denne implementering ændrede den terminologi, der tidligere havde været 

anvendt. Begreberne ophørende selskab, fortsættende selskab, aktionær og formuegoder kom i 

overensstemmelse med direktivet til at være indskydende selskab, modtagende selskab, 

selskabsdeltager samt aktiver og passiver, som vi kender det i dag78. Samtidig blev der i lovens § 15 

indsat regler om tilførsel af aktiver samt spaltning af selskaber. Vedtagelsen af 

fusionsskattedirektivet har endvidere givet et EU-retligt grundlag til fortolkning af de danske 

fusionsskattebestemmelser. Dette forpligter Danmark til, at fortolkningen af direktivets 

bestemmelser skal være objektiv79. 

 

I februar 2005 vedtog ministerrådet ændringsdirektivet 2005/19. Direktivet skulle implementeres i 

de enkelte medlemsstater senest 1. januar 2007. Ændringsdirektivet betød blandt andet en udvidet 

adgang til omstruktureringer for andre ”selskaber”, som også beregner og beskatter deres 

skattepligtige indkomst efter de almindelige regler for anparts- og aktieselskaber, for eksempel 

andelsselskaber.  

Adgangen til at foretage en grenspaltning var også en udvidelse af fusionsskattedirektivet. 

Forholdet havde dog ingen effekt på den danske lovgivning, idet denne mulighed allerede blev 

indført i Danmark i 199680. 

Ændringsdirektivet indebar endvidere en udvidelse af adgangen til at foretage en skattefri 

aktieombytning, således at der kunne opnås skattefrihed ved omstruktureringen, selvom det 

                                                 
 
77 Fusionsskatteloven med kommentarer, side 39 
78 Fusionsskatteloven med kommentarer, side 41  
79 Fusionsskatteloven med kommentarer, side 46 
80 Fusionsskatteloven med kommentarer, side 49 
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erhvervende selskab (holdingselskab) allerede havde opnået stemmeflertal. Denne ændring fremgår 

i dag af ABL § 36, stk. 2.  

 

Allerede i det oprindelige direktiv var der indsat en bestemmelse, som skulle imødegå 

skatteunddragelse. En medlemsstat kan helt eller delvist afslå tilladelse til en skattefri 

omstrukturering i henhold til fusionsskattedirektivets artikel 11, hvis hovedformålet med 

omstruktureringen er skattesvig eller skatteunddragelse.  

Den legale formodningsregel i fusionsskattedirektivets skatteundgåelsesklausul i artikel 11, stk. 1 

blev efter ændringsdirektivets vedtagelse affattet således81: 

”...hvis hovedformålet eller et af hovedformålene med fusionen, spaltningen, den partielle 

spaltning, tilførslen af aktiver, ombytning af aktier eller et SE’s eller SCE’s flytning af 

vedtægtsmæssige hjemsted er skatteunddragelse eller skatteundgåelse; forholder det sig sådan, at 

en af de i artikel 1 nævnte transaktioner ikke foretages af gyldige forretningsmæssige årsager som 

for eksempel omstrukturering eller rationalisering af aktiviteterne i de selskaber, som deltager i 

transaktionen, kan der være grund til at formode at hovedformålet eller et af hovedformålene med 

transaktionen er skatteunddragelse eller skatteundgåelse.”    

Denne affattelse var af sprogmæssig betydning, som gjorde at den danske affattelse blev mere i 

overensstemmelse med den engelske, men havde ingen indflydelse på det materielle indhold i 

artiklen82. Den ændrede formulering var altså med til at gøre oversættelsen mere korrekt og 

udvidede ikke formodningsreglens anvendelsesområde og ændrede ikke på bevisbyrdefordelingen 

mellem myndigheder og borger. Danmark havde sammen med en række andre lande forsøgt at få 

indføjet bestemmelser om en mindste ihændehaverperiode både ved aktieombytning samt tilførsel 

af aktiver. Det at ændringsdirektivet blev vedtaget uden yderligere stramninger af misbrugsreglerne 

er en understregning af, at den gældende klausul indført i artikel 11, anses for at være tilstrækkelig 

til at imødegå skatteundgåelse83.    

Til at vurdere om en transaktion menes at have skatteunddragelse som hovedformål, anvendes en 

række nationale fortolkningsbilag. Direktivet er kun et bindende minimumsdirektiv, det betyder at 

Danmark gerne må fastsætte regler som er lempeligere eller med en lempeligere bevisvurdering84. 

 

                                                 
 
81 Fusionsskattedirektivet side L 58/25 
82 Fusionsskatteloven m. kommentarer, side 53 
83 Fusionsskatteloven m. kommentarer, side 54 
84 Fusionsskatteloven m. kommentarer, side 70 
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Det seneste, om end indirekte, lovgivningsmæssige fortolkningsbidrag til skatteundgåelsesklausulen 

fremkom ved vedtagelsen af lov nr. 343 af den 18. april 2007. Fra den 1. januar 2007 indførtes de 

objektiverede regler som gjorde det muligt at foretage skattefrie omstruktureringer uden tilladelse 

fra SKAT85.   

Herved fik man i Danmark to parallelle regelsæt ved gennemførsel af skattefrie omstruktureringer.  

 

Af bemærkningerne til L 110 A 2006/07 fremgår det, at formålet med objektivering af reglerne er, 

at give selskaber og koncerner en mere enkel adgang til at foretage omstruktureringer skattefrit.  

Det objektive system, giver virksomhederne mulighed for at gennemføre en skattefri 

aktieombytning, en skattefri spaltning eller en skattefri tilførsel af aktiver uden tilladelse fra SKAT. 

Virksomhederne vil derfor kunne reducere de administrative ressourcer og omkostninger, der 

tidligere ville være brugt på at ændre en koncernstruktur. Ændring af reglerne skulle derfor gøre det 

lettere og hurtigere for virksomhederne at tilpasse deres koncernstruktur til ændrede 

markedsmæssige vilkår. Denne mulighed er et valgfrit alternativ til den allerede gældende 

tilladelsesordning. Der er således stadig mulighed for at søge SKAT om tilladelse til skattefri 

aktieombytning, skattefri spaltning og skattefri tilførsel af aktiver. Reglerne om skattefri fusion er 

ændret således, at der fremover ikke kan gennemføres en skattefri fusion med tilladelse fra SKAT, 

da bestemmelserne §§ 3 og 4 i FUSL er ophævet. 

 

Det er fortsat SKAT, der har kompetencen til at give tilladelse efter det 

eksisterende tilladelsesystem, ligesom SKAT også besidder kompetencen til at fastlægge praksis i 

overensstemmelse med disse regler. 

Hvis der opnås et afslag på at gennemføre omstruktureringen efter tilladelsessystemet, kan det 

efterfølgende vælges at gennemføre omstruktureringen efter det objektiverede system. Ligesom der 

kan anmodes om tilladelse til en skattefri omstrukturering efter, at denne er gennemført. Hvis 

tilladelse opnås, kan de faste værnsregler, som en objektiveret omstrukturering medfører, undgås. 

 

Vedtagelsen af Forårspakke 2.0 har ændret på de hidtidige værnsregler ved gennemførsel af 

omstruktureringer foretaget uden tilladelse. Ændringen kommer som følge af ændringer i 

aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love, herunder harmonisering af selskabers aktie- 

                                                 
 
85 Fusionsskatteloven m. kommentarer, side 83 
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og udbyttebeskatning m.v. Som nævnt i afsnit 3.2 medfører Forårspakken 2.0, at reglerne omkring 

udlodning af udbytter samt hensyntagen til ejertiden ved afståelse af aktier ændres.    

Den oprindelige indførsel af det objektive regelsæt medførte, at virksomhederne var underlagt en 

række komplicerede regler om udbyttebegrænsning. Efter vedtagelsen af Forårspakken 2.0 er 

værnsreglen om udbyttebegrænsning afskaffet og erstattet at et 3 års ejertidskrav. De aktier som 

modtages som led i den skattefri omstrukturering skal således være ejet i mere end tre år efter 

omstruktureringen før de kan afstås (holdingkravet). 
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7. Skattefrie omstruktureringer med tilladelse 

Som nævnt i afsnit 6 har de danske regler om skattefrie omstruktureringer deres udgangspunkt i 

fusionsskattedirektivet 90/434/EØF, som efterfølgende er tilpasset ved vedtagelsen af 

ændringsdirektivet 2005/19/EF.  

Fusionsskattedirektivet er implementeret således, at både grænseoverskridende og rent danske 

aktieombytninger, spaltninger, tilførsler af aktiver samt fusioner skal behandles ens. I medfør af EF-

traktatens artikel 234 har EF-domstolen kompetence til at fortolke og besvare præjudicelle 

spørgsmål86 om fusionsskattedirektivet, uanset om transaktionen er grænseoverskridende eller rent 

dansk87.  Dette blev slået fast ved EF-domstolens afsigelse af dom i sagen C-43/00, Andersen og 

Jensen ApS88. 

 

I hovedtræk indeholder fusionsskattedirektivet en angivelse af direktivets formål, samt nogle 

objektive og subjektive betingelser. De objektive betingelser opstiller kriterier for, hvilke 

transaktioner der skal kunne gennemføres skattefrit, hvorimod de subjektive kriterier er med til at 

frasortere øvrige omfattede transaktioner. Direktivets formål og opbygning indebærer, at dets 

fordele skal indrømmes ved gennemførsel af transaktioner, som opfylder de objektive betingelser. 

Dette uanset om begrundelsen for den enkelte omstrukturering er økonomisk, finansiel eller rent 

skattemæssig89.  

Det enkelte land kan kun afslå anvendelse af direktivets bestemmelser, hvis det ud fra en samlet 

konkret undersøgelse må konkluderes, at transaktionen har som hovedformål eller et af 

hovedformålene at undgå eller unddrage skat. 

 

Der er i Danmark afsagt en lang række administrative afgørelser, som behandler spørgsmål om 

hvorvidt transaktioner opfylder de objektive betingelser. Der er behandlet en del sager som vedrører 

                                                 
 
86 Et præjudicielt spørgsmål er retsspørgsmål, hvis løsning er nødvendig for at kunne afgøre en konkret foreliggende 
retssag. Inden for EU-retten anvendes betegnelsen præjudiciel sag om de tilfælde, hvor en national domstol under en 
retssags behandling anmoder EF-Domstolen om at afgøre fortolkningsspørgsmål vedrørende EU-retten eller spørgsmål 
om gyldigheden af retsakter udstedt af EU; EF-Domstolens afgørelse lægges herefter til grund for retssagens afgørelse 
ved den nationale domstol.  
87 Artikel: Objektivering af reglerne om skattefrie omstruktureringer TfS 2007, 388 
88 TfS 2002, 211 
89 Artikel: Objektivering af reglerne om skattefrie omstruktureringer TfS 2007, 388 
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overholdelsen af kontantvederlagsforbuddet90 samt overholdelsen af grenkravet i forbindelse med 

gennemførsel af skattefrie omstruktureringer, såsom spaltning og tilførsel af aktiver. Begge 

begreber indgår i fusionsskattedirektivets definition og skal derfor fortolkes i overensstemmelse 

med direktivet.  

Der har været diskussion om hvorvidt den danske administrative praksis generelt er i 

overensstemmelse med EF-domstolens praksis. EF-domstolens praksis har været, at de objektive 

betingelser i fusionsskattedirektivet skal fortolkes efter ordlyden og de subjektive overvejelser kun 

har betydning ved vurderingen af om der er skatteundgåelse eller skatteunddragelse. Dette er også 

fastslået i sag C-321/05 om Hans Markus Kofoed afsagt den 5. juli 200791. 

 

Hans Markus Kofoed sagen vedrører en skattefri aktieombytning foretaget forud for vedtagelse af 

lov 1995.312, hvormed der blev indført krav om, at skattefri aktieombytning skulle godkendes af 

Ligningsrådet. De to danske skatteydere Hans Markus Kofoed og hans medaktionær ejede hver 50 

% af et dansk selskab. De to aktionærer erhverver i 1993 et irsk kapitalselskab (skuffeselskab), som 

efterfølgende erhverver den samlede kapital i det danske selskab ved en skattefri aktieombytning, 

mod udelukkende at modtage vederlag i form af aktier i det irske selskab. Denne ombytning blev 

gennemført uden en tilladelse fra SKAT. Kort tid efter aktieombytningen, blev der vedtaget en 

udbytteudlodning fra det danske til det irske selskab på den væsentligste del af det danske selskabs 

egenkapital. Udbyttet blev kort efter videreudloddet fra det irske selskab til de to danske aktionærer. 

På daværende tidspunkt tildelte dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Irland, 

beskatningsretten af udbyttet til Irland. Danmark var således forpligtet til at lempe efter exemptions-

princippet.  

De danske skattemyndigheder anså imidlertid den gennemførte aktieombytning og den 

efterfølgende udbytteudlodning, som led i en samlet transaktion. Herved blev udbytteudlodningen 

kvalificeret som en kontant udligningssum i forbindelse med aktieombytningen. Denne kontante 

udligningssum oversteg den daværende grænse på 10 % af vederlagsaktiernes pålydende værdi og 

derfor kunne ombytningen ikke opfylde betingelserne for skattefrihed. 

Generaladvokaten afviste ligesom EF-domstolen i sit forudgående afgørelsesforslag, jf. SU 2007.87 

de danske skattemyndigheders brede fortolkning og besvarer det præjudicielle spørgsmål således: 

                                                 
 
90 Skattefrie omstruktureringer gennemført efter 1/7 2002 er ikke underlagt det oprindelige kontantvederlagsforbud, det 
gælder alene i dag for skattefrie tilførsel af aktiver. 
91 SU 2007.343 
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”Pengeydelser fra det erhvervende selskab, såsom udlodning af udbytte, der ikke på bindende måde 

er aftalt som modydelse for den af dette selskab modtagne andel i det erhvervede selskabs 

aktiekapital, hvorved der opnås et flertal af stemmerne i sidstnævnte selskab, er ikke omfattet af 

begrebet kontant udligningssum i artikel 2, litra d, i direktiv 90/434, uanset om de var planlagt i 

forvejen af de implicerede og blev erlagt i tidsmæssig sammenhæng med erhvervelsen af 

kapitalandelen”. 

Dette må fortolkes således, at fusionsskattedirektivets enkelte transaktionsformer defineres ud fra 

objektive karakteristika, der ikke kan fortolkes bredt ud fra formåls-, helheds- eller 

realitetsbetragtninger92.   

Det juridiske indhold af den enkelte transaktion, må vurderes ud fra de objektive karakteristika og 

efterfølgende forhold kan kun medtages, hvis de er bindende aftalt som en del af transaktionen. 

En transaktion kan således ikke omkvalificeres på grund af efterfølgende forhold, men forholdene 

kan dog inddrages til vurdering af om skatteundgåelse er et af hovedformålene med transaktionen. I 

givet fald vil der på dette grundlag kunne ske nægtelse eller tilbagekaldelse af tilladelsen.93    

 

7.1 Tilladelse til en skattefri omstrukturering 

For at opnå tilladelse til at foretage en skattefri omstrukturering efter reglerne i fusionsskatteloven 

eller aktieavancebeskatningsloven skal der indsendes en ansøgning til SKAT herom.  

Betingelserne for opnåelse af tilladelse fremgår ikke af aktieavancebeskatningsloven eller 

fusionsskatteloven, men der består et retskrav på opnåelse af tilladelse, hvis omstruktureringen 

opfylder de objektive betingelser og hvis transaktionen ikke har skatteundgåelse som et 

hovedformål94.  

Medlemslandene kan efter fusionsskattedirektivets95 artikel 11, stk. 1, litra a afslå at anvende 

direktivets bestemmelser, hvis omstruktureringen har skatteundgåelse som hovedformål eller som et 

af hovedformålene96. 

 

                                                 
 
92 Fusionsskatteloven med kommentarer, side 67 
93 Fusionsskatteloven med kommentarer, side 69 
94 Fusionsskattedirektivets artikel 11 
95 Direktiv 90/434/EØF 
96 LV S.G.18.5.2 Subjektive betsemmelser 
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EF-domstolen afsagde den 17. juli 1997 dom i den såkaldte Leur-Bloem sag97, som er en 

forelæggelsessag fra Holland. Dommen har stor principiel rækkevidde og vedrører forståelsen af 

fusionsskattedirektivets bestemmelser om aktieombytning og begrebet ”skattesvig eller 

skatteunddragelse”.  

Sagen omhandler A. Leur-Bloem, der er hovedaktionær og direktør i 2 hollandske anpartsselskaber. 

Leur-Bloem ønsker at erhverve anparterne i et tredje selskab mod vederlag i form af anparter i de to 

førstnævnte selskaber, således at det tredje selskab bliver holdingselskab, ved at foretage en 

skattefri aktieombytning med tilladelse efter nationale hollandske regler. De hollandske 

skattemyndigheder afslog anmodningen med henvisning til, at myndighederne ikke mente der forelå 

en transaktion, der havde til hensigt at sammenslutte virksomheden til en større enhed i finansiel og 

økonomisk henseende, som det krævedes efter nationale regler. Ifølge myndighederne besad Leur-

Bloem allerede sådan en enhed, idet han var selskabernes eneste ejer og direktør.   

EF-Domstolen udtalte i forbindelse hermed98: ”Uanset om begrundelsen for den pågældende 

transaktion måtte være finansiel, økonomisk eller rent skattemæssig, beror adgangen til at foretage 

en skattefri omstrukturering efter fusionsskattedirektivet på et retskrav. De i direktivets fastsatte 

skattemæssige fordele, skal indrømmes af myndighederne, medmindre transaktionerne har til 

hovedformål eller et af hovedformålene at være skattesvindel eller skatteunddragelse. 

Ved vurdering af om en transaktions hovedformål, eller et af hovedformålene, er skatteunddragelse 

eller skattesvig, skal myndighederne foretage en samlet undersøgelse af den konkrete transaktion. 

Myndighederne kan ikke anvende forud fastsatte generelle kriterier. En generel regel, hvorefter 

visse former for transaktioner automatisk er afskåret fra at opnå skattefordele, og som er baseret på 

et krav om, at et etableret samarbejde mellem to selskaber i finansiel og økonomisk henseende skal 

være varig, går – uanset om der faktisk foreligger skattesvig eller skatteunddragelse – ud over, hvad 

der er nødvendigt for at undgå en sådan form for skattesvig eller skatteunddragelse, og vil være i 

strid med formålet i fusionsskattedirektivet. Det, at den påtænkte transaktion ikke foretages ud fra 

forsvarlige økonomiske betragtninger, kan skabe formodning om skatteunddragelse eller skattesvig, 

men det er dog ikke en tilstrækkelig begrundelse for afslag. ”Forsvarlige økonomiske 

betragtninger99” skal fortolkes således, at det er mere vidtgående end hensigten om blot at opnå en 

rent skattemæssig fordel, for eksempel i form af horisontal tabsudligning. Myndighederne skal 

                                                 
 
97 SU 1997.256 
98 Fusionsskatteloven med kommentarer, side 64 
99 I dag ”gyldige forretningsmæssige årsager” 



51 
 

respektere et almindeligt proportionalitetsprincip og ikke være mere restriktive end nødvendigt for 

at modvirke skattesvig eller skatteunddragelse og må således ikke nægte tilladelse i tilfælde, hvor 

vilkårsfastsættelse er tilstrækkelig”. 

 

Af ligningsvejledningens afsnit S.G.18.5.2 fremgår det, at dommen har afgørende betydning for de 

danske skattemyndigheders fortolkning af om skatteundgåelse eller skatteunddragelse er 

hovedformålet eller et af hovedformålene ved en skattefri omstrukturering.  

Formodningen om at transaktionen er foretaget ud fra et hovedformål som er skatteunddragende, 

styrkes, hvis transaktionen ikke er foretaget med udgangspunkt i ”forsvarlige, økonomiske 

betragtninger”100. Myndighederne har bevisbyrden for at dette er tilfældet. 

 

Myndighederne kan således ikke nægte tilladelse, hvis parterne blot har lagt vægt på, at 

transaktionen giver mulighed for at undgå eller udskyde beskatning, idet et af de grundlæggende 

formål med fusionsskattedirektivet er, at hensigtsmæssige ændringer i selskabers struktur skal 

kunne gennemføres uden at det udløser kapitalgevinstbeskatning, så længe disse transaktioner er 

forretningsmæssigt velbegrundede.  

 

7.1.1 Forretningsmæssig begrundelse 

Som nævnt i afsnittet ovenfor, kan der være grund til at formode, at skatteundgåelse er et af 

hovedformålene med omstruktureringen, hvis denne transaktion ikke foretages af gyldige 

forretningsmæssige årsager. 

 

De involverede parter skal i rimelig grad sandsynliggøre eller konkretisere, at de oplyste 

forretningsmæssige hensyn er reelle. Dette skal sandsynliggøres således, at de forretningsmæssige 

hensyn fremstår som hovedformålet eller et af hovedformålene med den skattefrie omstrukturering, 

selvom denne også har skattemæssige fordele. Det er ikke tilstrækkeligt, at parterne påberåber sig 

hensyn, som i praksis er anerkendt som gyldige forretningsmæssige hensyn. Disse skal i alle 

tilfælde konkretiseres og underbygges i det konkret tilfælde101. 

 

                                                 
 
100 LV S.G.18.5.2 
101 LV S.G.18.5.2 
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Ved vurderingen af, om der foreligger en tilstrækkelig forretningsmæssig begrundelse, lægger 

SKAT væsentligt vægt på, at begrundelsen tager udgangspunkt i selskabets forhold og ikke i 

aktionærernes privatøkonomiske interesser.  

 

Der vil dog ofte være sammenfald mellem selskabets og aktionærens erhvervsmæssige interesser, 

som nævnt i afsnit 3. Er der tale om en konkret beskrivelse ud fra specifikke planer om for 

eksempel udbyttepolitik og fremtidige investeringsmuligheder, kan aktionærens erhvervsmæssige 

interesser indgå som en del af begrundelsen for at foretage en skattefri omstrukturering102. 

 

Den indsendte ansøgning skal indeholde oplysninger om de økonomiske betragtninger og 

forretningsmæssige formål, der ligger bag omstruktureringen. I SKAT’s vurdering af om der skal 

gives tilladelse til den pågældende omstrukturering, indgår de individuelle omstændigheder, 

overvejelser samt planer, som ansøgeren har oplyst om.  

 

Der vil som oftest gives tilladelse ved en række typebegrundelser, der alle kan anerkendes som 

”gyldige forretningsmæssige årsager”. Eksempler på disse kan være103: 

 

 Styrkelse af forretningsgrundlaget, hvis omstruktureringen begrundes i hensynet til at sikre 

vedligeholde eller forbedre forretningsgrundlaget i et selskab  

 Rationalisering, som for eksempel sammenlægning af aktiviteter med henblik på 

rationaliseringsmæssige fordele 

 Opstart af nye aktiviteter. Denne begrundelse kræver dog en særlig konkretisering, således 

at det fremstår sandsynligt, at der er aktuelle planer om nye aktiviteter som forventes 

realiseret. I almindelighed anses investering i fast ejendom som en ny aktivitet  

 Etablering af en hensigtsmæssig selskabsstruktur. Det vil dog i nogle tilfælde være 

nødvendigt at undersøge specifikt, hvilke formål den ændrede selskabsstruktur skal tjene. 

For eksempel udskillelse af aktiviteter, enklere koncernstruktur, stiftelse af holdingselskab 

med mere 

                                                 
 
102 LV S.G.18.5.2 
103 Fusionsskatteloven med kommentarer, side 112-114 
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 Risikobegrænsning vil ofte være båret af både selskabs- og aktionærinteresser. Etablering af 

en selvstændig selskabsretlig ramme om adskilte driftsaktiviteter vil være baseret på 

selskabsinteresser  

 Samarbejdsvanskeligheder vil også ofte være en blanding af selskabsinteresser og 

aktionærinteresser. I disse situationer vil det typisk være en hård prøvelse af den 

forretningsmæssige baggrund for opsplitningen.      

 

Selvom disse typebegrundelser anses som gyldige forretningsmæssige årsager er det fastslået 

gennem praksis, at der lægges stor vægt på at den pågældende ansøgning er konkretiseret, 

dokumenteret og udbygget. Det skal godtgøres, at transaktionen er begrundet i de af ansøgeren 

anførte forhold, jf. SKM.2005.167.ØLR. Gennemførsel af en omstrukturering skal reelt bidrage til, 

at det ønskede mål opnås på baggrund af en konkret forretningsmæssig begrundelse.     

Manglende oplysninger om konkrete og aktuelle planer for dispositionen kan medføre afslag på 

ansøgningen, jf. SKM 2008.255.LSR. 

 

For at imødegå utilsigtede skattemæssige fordele som den enkelte omstrukturering kan medføre har 

SKAT mulighed for at stille særlige vilkår til den afgivne tilladelse104. 

 

7.1.2 Vilkår ved en tilladelse 

Som nævnt ovenfor har SKAT mulighed for at indsætte vilkår i de tilladelser der gives. Det betyder, 

at væsentlige ændringer i forhold der ligger til grund for tilladelsen, indenfor de 3 første år efter 

omstruktureringen, skal der gives meddelelse til SKAT om. En anmeldelse om sådanne ændringer, 

kan medføre bortfald af den tidligere tilladelse, således at omstruktureringen bliver skattepligtig og 

aktionærerne vil blive afståelsesbeskattet. Herunder ses eksempler på påtænkte ændringer som skal 

anmeldes105: 

 

 Indgåelse af aftaler om afståelse af aktier i modtagende/erhvervende selskab 

 Andre former for ændringer i koncernstrukturen (aktieombytning, fusioner, spaltning og 

tilførsel af aktiver) 

                                                 
 
104 Jf. ABL § 36, stk. 1, FUSL § 15 a, stk. 1 og FUSL § 15 c, stk. 1.  
105 LV S.G.18.7.2 
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 Frasalg af enkelte eller alle aktiviteterne i det modtagende/erhvervende selskab 

 Ændringer i stemmeforhold, aktieklasser, tilbagesalg, ændring af aktionæroverenskomster 

med betydning af stemmefordelingen og ekstraordinære/ordinære udbytteudlodninger 

(forhold vedrørende aktieombytning). 

 

Der er ikke i praksis taget stilling til eventuelle ændringer i vilkårsstillelsen, som følge af 

vedtagelsen af lov nr. 525 af den 12. juni 2009106.  

 

7.1.3 Tilbagekaldelse af tilladelse 

Som udgangspunkt er en tilladelse fra SKAT til at foretage en skattefri omstrukturering bindende 

for myndighederne, såfremt der ikke er overtrådt vilkår stillet ved udstedelse af tilladelsen. Dette 

har en Højesteret dom dog fastslået ikke altid er tilfældet i praksis. Dommen der blev afsagt i 2009 i 

Højesteret107 vedrører en tilladelse givet i 1998.  

Skattemyndighederne gav den 29. juni 1998 selskabet C.F. Nielsens Maskinfabrik A/S tilladelse til 

at foretage en skattefri tilførsel af aktiver, hvor selskabet overdrog sin virksomhed til et nystiftet 

datterselskab. Det var herefter planen at optage en yngre medejer i ejerkredsen i det modtagne 

selskab. Det foregik ved, at den nye medejer efter tilførslen, tegnede kapital svarende til selskabets 

egenkapital efter tilførslen, således at ejerforholdet herefter var 50 % til den nye medejer og 50 % til 

det oprindelige C.F. Nielsens Maskinfabrik A/S.     

Efter gennemførsel af omstruktureringen indsendte selskabets revisor åbningsbalance og 

stiftelsesdokument til Told- og Skattestyrelsen, der i foråret 1999 meddelte at dokumenterne ikke 

gav anledning til en ændret bedømmelse af sagen. Derfor måtte Ligningsrådets tilladelse betragtes 

som endelig108. 

I april 2003 tilbagekaldte Told- og Skattestyrelsen Ligningsrådets tilladelse med den begrundelse, at 

tilladelsen var givet på et forkert grundlag. Tilladelsen var givet på baggrund af oplysning om, at 

hele den daværende virksomhed, foruden forventet overskydende likvid beholdning, ville blive 

overført. Det viste sig bl.a. senere, at der var optaget et lån umiddelbart forud for tilførslen af 

aktiver. Låneprovenuet skulle forblive i det indskydende selskab, mens tilbagebetalingspligten 

                                                 
 
106 LV S.G.18.7 
107 HD af 06.02.2009, sag nr. 430.2006 anket SKM.2006.497.VLR 
108 Artikel: Objektivering af reglerne om skattefrie omstruktureringer TfS 2007, 388 
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påhvilede det modtagende selskab. Forholdet kunne dog have været afdækket ved at sammenholde 

det årsregnskab og oversigtsbalance, som var vedlagt ansøgningen109. 

Efter tilførslen var en række udestående debitorer endvidere reelt tilbageført fra det modtagende til 

det indskydende selskab.  

 

Det modtagne selskab anlagde sag mod Told- og Skattestyrelsen for at få afgørelsen ophævet som 

ugyldig. Selskabet anførte, at afgørelsen var ugyldig, da Told- og Skattestyrelsen ikke havde 

kompetence til at tilbagekalde en tilladelse, som var givet af Ligningsrådet. Endvidere kundgjorde 

selskabet, at betingelserne i FUSL § 15 c om tilførsel af aktiver var opfyldt, og tilbagekaldelsen 

derfor var ugyldig. 

 

Højesteret fandt, at afgørelseskompetencen var overført fra Ligningsrådet til Skatteministeriet, som 

havde udlagt kompetencen til Told- og Skattestyrelsen. Derfor var Told- og Skattestyrelsen 

kompetente til at træffe afgørelse om, at en tilladelse givet af Ligningsrådet skulle tilbagekaldes.  

 

Højesteret fandt ikke, at der var sket en tilbageførsel af debitorer, idet en kautionsforpligtelse ikke 

kunne anses som om debitorerne reelt var skudt ind i det modtagende selskab. Tilbageførslen var 

derfor ikke i strid med FUSL § 15 c.  

 

Højesteret fandt dog, at opdelingen af låneprovenu og tilbagebetalingspligt var i strid med 

kontantvederlaget og grenkravet i FUL § 15 c, stk. 2, om tilførsel af aktiver mellem danske 

selskaber. Reglerne skulle forstås i overensstemmelse med de tilsvarende regler i Rådets direktiv110 

samt praksis fra EF-domstolen, jf. blandt andet dommen om Andersen og Jensen ApS111. 

 

Højesteret mente derfor, at der ikke havde været hjemmel til at give tilladelsen tilbage i 1998, og da 

tilladelsen derfor var givet uden hjemmel i loven, var skattemyndighederne berettiget til at 

tilbagekalde den.  

 

                                                 
 
109 Artikel: Objektivering af reglerne om skattefrie omstruktureringer TfS 2007, 388 
110 Direktiv af 23. juli 1990 (90/434)  
111 EF-domstolens dom af 15. januar 2002 i sag C-43/00, Andersen og Jensen ApS mod Skatteministeriet 
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Selskabet havde i ansøgningen anført, at det ville stifte et nyt datterselskab ved at tilføre hele den 

nuværende virksomhed bortset fra en forventet overskydende likvid beholdning. Dette udsagn anså 

Højesteret for misvisende og mente ikke at andet fremgik af de indsendte regnskabsoplysninger.  

Højesteret tiltrådte derfor, at der ikke forelå sådanne særlige omstændigheder, som kunne begrunde 

en fravigelse fra udgangspunktet, hvorefter en ulovlig tilladelse kan tilbagekaldes. 

 

Af ovennævnte dom fremgår det, at en tilladelse ikke er mere bindende for myndighederne end, at 

den eftefølgende kan tilbagekaldes, hvis den menes at være givet uden hjemmel i loven eller på et 

misvisende grundlag. 

 

7.1.4 Muligheder ved afslag på ansøgning 

Hvis en virksomhed modtager afslag på ansøgning om at foretage en skattefri omstrukturering fra 

SKAT kan virksomheden overveje følgende alternativer: 

 

 Virksomheden kan vælge at gennemføre omstruktureringen som en skattefri 

omstrukturering uden tilladelse112  

 Virksomheden kan gennemføre en skattepligtig omstrukturering 

 Virksomheden kan klage over afgørelsen til Landsskatteretten, jf. SFL § 11, stk. 1. 

 Virksomheden kan vælge at udfærdige en ny ansøgning med andre eller uddybende 

forretningsmæssige begrundelser, som eventuelt vil medføre at der kan opnås tilladelse.  

 

7.2 Skattefri aktieombytning med tilladelse fra SKAT 

Den skatteretlige definition af en skattefri aktieombytning fremgår af ABL § 36, stk. 2: ” Ved 

ombytning af aktier, jf. stk. 1, forstås den transaktion, hvorved et selskab erhverver en andel i et 

andet selskabs aktiekapital med den virkning, at det opnår flertallet af stemmerne i dette selskab, 

eller, hvis det allerede har et sådant flertal, erhverver en yderligere andel ved til gengæld for 

værdipapirer tilhørende aktionærerne i det andet selskab at tildele dem aktier eller anparter i det 

første selskab og eventuelt en kontant udligningssum”. 

                                                 
 
112 Objektivering af reglerne om skattefri omstrukturering fra SKAT’s hjemmeside 
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Nærværende afsnit vil redegøre for de skattemæssige betingelser og konsekvenser for de deltagende 

selskaber og aktionærer ved gennemførsel af en skattefri aktieombytning med tilladelse fra SKAT. 

 

Ved anvendelse af reglerne i FUSL §§ 9 og 11, jf. ABL § 36 gives der mulighed for at gennemføre 

en skattefri aktieombytning uden at transaktionen udløser beskatning. Aktionærerne i det 

erhvervede selskab (driftsselskabet) opnår skattemæssig succession, såfremt aktierne ombyttes med 

aktier i det erhvervende selskab (holdingselskabet) og dermed udskydes aktieavancebeskatningen til 

det tidspunkt, hvor aktierne i det erhvervende selskab (holdingselskabet) afstås.   

 

7.2.1 Betingelser 

Den overordnede betingelse for anvendelse af reglerne i fusionsskatteloven fremgår af ABL § 36, 

stk. 1: ” Ved ombytning af aktier har aktionærerne i det erhvervede selskab adgang til beskatning 

efter reglerne i fusionsskattelovens §§ 9 og 11, når såvel det erhvervende som det erhvervede 

selskab er omfattet af begrebet selskab i en medlemsstat i artikel 3 i direktiv 90/434/EØF, eller er 

selskaber, som svarer til danske aktie- eller anpartsselskaber, men som er hjemmehørende i lande 

uden for EU”113. Endvidere er det et krav for at kunne anvende reglerne om skattefri 

aktieombytning, at den aktionær der ønsker at anvende reglerne, vil være skattepligtig til Danmark 

af tabet eller fortjenesten ved afståelsen af anparterne eller aktierne efter ABL §§ 6 og 7114.  

 

I tillæg hertil er der en række objektive og subjektive betingelser, der skal overholdes for at en 

skattefri aktieombytning med tilladelse fra SKAT kan gennemføres. De enkelte betingelser fremgår 

af nedenstående oversigt og er endvidere beskrevet dybdegående i de efterfølgende afsnit: 

 

Objektive betingelser115: 

 Opnåelse eller besiddelse af stemmeflertal i det erhvervede selskab, jf. ABL § 36, stk. 2, 1. 

pkt. 

                                                 
 
113 Af bilag til direktiv 90/434/EØF, artikel 3, litra a fremgår det af punkt d) at begrebet selskab omfatter de selskaber, 
der i dansk ret benævnes ”aktieselskab” og ”anpartsselskab”. Andre selskaber er selskaber, der er skattepligtige i 
henhold til selskabsskatteloven, forudsat at deres skattepligtige indkomst beregnes og beskattes i henhold til de 
almindelige skatteregler, der gælder for ”aktieselskaber”. 
114 Fusionsskatteloven med kommentarer, side 606 
115 Fusionsskatteloven med kommentarer, side 640 
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 Ombytningsvederlaget, jf. ABL § 36, stk. 2, 1. pkt. 

 Ombytningsperiodens længde, jf. ABL § 36, stk. 4. 

 

Den subjektive betingelse: 

 Tilladelse fra SKAT116, jf. ABL § 36, stk. 1, 2. pkt. 

 

7.2.1.1 Objektive betingelser 

I henhold til ABL § 36, stk. 2, 1. pkt. er det en betingelse for gennemførslen af den skattefrie 

aktieombytning, at det erhvervende selskab (holdingselskabet) opnår flertallet af stemmerne i det 

erhvervede selskab (driftsselskabet) eller, hvis det allerede har et sådant flertal, erhverver en 

yderligere andel. Det er således muligt for det erhvervende selskab at besidde aktier i det 

erhvervede selskab forud for ombytningen.  

Bestemmelsen går udelukkende på stemmeflertallet, hvorfor det er muligt, at overholde betingelsen 

om stemmeflertal på trods af, at den aktieandel der besiddes kapitalmæssigt er en minoritetspost117. 

Dette kan ske ved opdeling af aktiekapitalen i stemmetunge A-aktier og stemmesvage B-aktier eller 

ved indgåelse af en aktionæroverenskomst, der begrænser den enkelte aktionærs reelle 

stemmeindflydelse. 

 

Et praktisk eksempel herpå ses i SKM 2006.372 LSR: ” En anpartshavers ejerskab af nominelt 

76.500 kr. anparter, der påtænkes ombyttet med anparter i et af klageren ejet holdingselskab, svarer 

til 51 % af ejer- og stemmeandel og overholder således formelt stemmeflertalskravet. Den formelle 

majoritet, som holdingselskabet opnår ved anpartsombytningen, indskrænkes imidlertid af 

anpartshaveroverenskomstens bestemmelse om, at væsentlige beslutninger skal afgøres på 

anpartshavermøder. Det må derfor lægges til grund, at beslutninger på anpartshavermøder kræver 

enighed, således at holdingselskabet alene formelt, men ikke reelt opnår flertallet af stemmerne i 

selskabet. Betingelsen for at opnå tilladelse til skattefri anpartsombytning er derfor allerede af 

denne grund ikke opfyldt”.    

 

                                                 
 
116 Medmindre de særlige regler om skattefri aktieombytning uden tilladelse anvendes, jf. afsnit 8.6 
117 Fusionsskatteloven med kommentarer, side 646 
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Aktieombytning efterfulgt af spaltning i henhold til reglerne i fusionsskattelovens § 15 a er ikke i 

strid med stemmeflertalskravet på trods af, at den erhvervede stemmemajoritet ikke besiddes efter 

spaltningen, jf. ABL § 36, stk. 2, 2. pkt. TfS 2004.294 er i overensstemmelse hermed, idet Told- og 

skattestyrelsen i denne sag blev anmodet om tilladelse til i umiddelbar forlængelse af en skattefri 

aktieombytning, at ophørsspalte det nystiftede holdingselskab i medfør af FUSL §§ 15 a og 15 b118.  

 

Som det fremgår af den skatteretlige definition skal ejerne af det erhvervede selskab modtage 

vederlag for deres aktier ved ombytningen. Vederlaget skal ske i form af aktier i det erhvervende 

selskab og eventuelt kombineret med en kontant udligningssum. Ordlyden af bestemmelsen skal 

således forstås sådan, at det er et krav, at mindst en aktionær vederlægges med en aktie.  

 

Den skattefrie aktieombytning skal være gennemført indenfor 6 måneder regnet fra den første 

ombytningsdag, jf. ABL § 36, stk. 4. Den første ombytningsdag er udtryk for dagen, hvor det 

erhvervende selskab åbner for sit tilbud om ombytning119. Udover den lovmæssige ombytningsfrist 

vil en tilladelse til skattefri aktieombytning være betinget af, at ombytningen skal være foretaget 

senest 6 måneder efter datoen for opnåelse af tilladelse hos SKAT.  

 

Såfremt ovenstående betingelser er opfyldt, vil alene SKAT’s subjektive vurdering af den ønskede 

omstrukturering mangle.  

 

7.2.1.2 Den subjektive betingelse 

Som nævnt i afsnit 7 skal der foreligge en gyldig forretningsmæssig begrundelse til gennemførsel af 

en skattefri omstrukturering, hvis der skal opnås tilladelse fra SKAT. Der kan kun opnås tilladelse, 

hvis SKAT ikke har formodning om, at den planlagte omstrukturering har til hensigt at undgå eller 

unddrage skat. Dette afsnit vil skitsere, hvad der i praksis har medført henholdsvis nægtelse eller 

opnåelse af tilladelse. Der vil i afsnittet ikke blive taget stilling til, hvilke vilkår SKAT kan tænkes 

at stille i de enkelte tilfælde/eksempler. 

 

                                                 
 
118 Jf. i tillæg hertil TfS 2004.295 
119 Fusionsskatteloven med kommentarer, side 656 
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I afsnit 7.1.1 er der skitseret en række typebegrundelser, som ofte vil kunne anerkendes som 

”gyldige forretningsmæssige årsager”. En aktieombytning vil ofte være begrundet i ønsket om 

etablering af en holdingstruktur. Dette kan der være mange forskellige årsager til, for eksempel et 

fremtidigt generationsskifte eller afgrænsning af risiko. Det er vigtigt, at årsagen i den pågældende 

ansøgning er konkretiseret, dokumenteret og udbygget.  

 

I SKM.2005.167.ØLR blev der rejst spørgsmål om, hvorvidt en tilladelse til aktieombytning med 

rette var afslået. Sagen vedrørte en vognmandsforretning, som havde søgt om tilladelse til at 

foretage en skattefri aktieombytning. Ansøgningen var begrundet med minimering af driftsrisiko og 

på sigt at forberede generationsskifte samt muligheden for stiftelse af yderligere datterselskaber. 

Den indsendte ansøgning var ikke nærmere konkretiseret eller dokumenteret og blev ikke under 

sagens behandling nærmere udbygget på trods af, at ansøger blev opfordret hertil. Der blev derfor 

givet afslag på ansøgningen med den begrundelse, at SKAT ikke fandt det godtgjort, at 

omstruktureringen ønskedes gennemført ud fra forsvarlige økonomiske betragtninger.  

Landsretten fandt da også, at sagsøgeren ikke havde godtgjort, at transaktionen var begrundet i de af 

ansøgeren anførte forhold. Endvidere fandt Landsretten, at afslaget ikke var i strid med 

fusionsbeskatningsdirektivet og fortolkningen heraf, som det fremgår af Leur-Bloem-sagen120. 

 

Ovennævnte dom underbygger vigtigheden af, at ansøgningen er konkret og dokumenteret, men 

forhold som manglende oplysninger om konkrete og aktuelle planer for dispositionen kan også 

medføre afslag på ansøgningen, jf. SKM 2008.255.LSR. I denne sag ønskede en ejendoms- og 

vognmandsvirksomhed tilladelse til at foretage en skattefri aktie- og anpartsombytning med en 

begrundelse om risikoafgrænsning og fremtidigt generationsskifte. Myndighederne anså i denne sag 

hovedformålet for at være skatteundgåelse eller skatteunddragelse, idet der manglede oplysninger 

om konkrete og aktuelle planer for dispositionen121. Dispositionen skal reelt bidrage til, at det 

ønskede mål opnås på baggrund af en konkret forretningsmæssig begrundelse.     

 

I en sag om udlejningsejendomme122 gav Landskatteretten tilladelse til at foretage en skattefri 

anpartsombytning. Landsskatteretten mente, at det ud fra de oplysninger der forelå om planlagte 

                                                 
 
120 LV S.G.18.5 
121 LV S.G.18.5 
122 SKM2006.345.LSR 



61 
 

investeringer i yderligere udlejningsejendomme, måtte anses for sandsynliggjort at motivet til 

anpartsombytningen var forretningsmæssigt begrundet. Det blev herefter overladt til 

skattemyndighederne at tage stilling til eventuelt fastsættelse af vilkår. 

 

Hvis SKAT anerkender at virksomheden opfylder den subjektive betingelse, kan virksomheden 

herefter benytte regelsættet om skattefri aktieombytning med tilladelse. 

 

7.2.2 Skattemæssige konsekvenser for selskaberne 

Ved gennemførsel af en skattefri aktieombytning vil det erhvervende selskab (holdingselskab) anses 

for at have anskaffet aktierne i det erhvervede selskab (driftsselskab) på ombytningsdatoen og 

anskaffelsessummen vil være handelsværdien på ombytningstidspunktet. Det erhvervede selskab 

(driftsselskabet) vil være skattemæssigt uberørt af transaktionen, idet der udelukkende sker en 

ændring i selskabets ejerforhold ved den gennemførte aktieombytning. 

 

Hvis der forud for aktieombytningen foreligger fremførbare skattemæssige underskud i henholdsvis 

det erhvervede (driftsselskabet) og det erhvervende selskab (holdingselskabet) vil disse ikke blive 

påvirket af ombytningen. Underskuddene kan efter de almindelige regler i LL § 15, stk. 1 fremføres 

til modregning i de respektive selskabers fremtidige skattepligtige indkomster. I lighed med en 

skattepligtig aktieombytning vil en skattefri aktieombytning i henhold til LL § 15, stk. 7, 1. pkt. 

være underlagt underskudsbegrænsning ved ejerskift på mere 50 % 123. 

 

7.2.3 Skattemæssige konsekvenser for aktionærerne 

I det omfang aktionærerne i det erhvervede selskab udelukkende vederlægges med aktier i det 

erhvervende selskab, kan aktieombytningen ske uden beskatning i henhold til reglerne i FUSL §§ 9-

11. Dette medfører, at beskatningen udskydes til den dag, hvor aktionærerne afstår aktierne i det 

erhvervende selskab i henhold til successionsprincippet. Aktierne vil således ved ombytningen blive 

anset som værende erhvervet til den oprindelige anskaffelsessum, anskaffelseshensigt samt på 

datoen for de oprindelige aktier i det erhvervede selskab (driftsselskabet), jf. ABL § 36, stk. 1, jf. 

FUSL § 11, stk. 1.  
                                                 
 
123 Jf. afsnit 5.2 for en detaljeret beskrivelse af bestemmelsen. 
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Af FUSL § 11, stk. 2 fremgår det endvidere, at hvis en andel af aktierne er anskaffet ved næring 

eller hvis anskaffelsen er sket på forskellige tidspunkter, skal der ske en forholdsmæssig fordeling 

af de ombyttede aktier i henhold hertil.   

 

Et kontant vederlag vil blive håndteret som afståelse af aktier og beskattet efter de almindelige 

regler i aktieavancebeskatningsloven, jf. FUSL § 9. Der skal således opgøres aktieavance for den 

andel, der vedrører den kontante del af vederlæggelsen.    

 

7.3 Skattefri spaltning med tilladelse fra SKAT 

Den skatteretlige definition af spaltning fremgår af FUSL § 15 a, stk. 2: ” Ved spaltning forstås den 

transaktion, hvorved et selskab overfører en del af eller samtlige af sine aktiver og passiver til et 

eller flere eksisterende eller nye selskaber ved i samme forhold som hidtil at tildele sine 

selskabsdeltagere aktier eller anparter og eventuelt en kontant udligningssum”. Definitionen er i 

overensstemmelse med den selskabsretlige definition, jf. afsnit 4.2.  

De følgende afsnit vil redegøre for de skattemæssige betingelser og konsekvenser for de deltagende 

selskaber og aktionærer ved gennemførsel af en skattefri spaltning med tilladelse fra SKAT. 

 

7.3.1 Betingelser 

Ved anvendelse af reglerne i fusionsskattelovens §§ 15 a og 15 b gives der mulighed for at 

gennemføre en skattefri spaltning uden at transaktionen udløser beskatning. Dette skyldes, at 

successionsprincippet medfører, at beskatningen af de udspaltede aktiver og forpligtelse udskydes 

til det tidspunkt, hvor aktierne i det modtagende selskab afstås. 

Den overordnede betingelse for anvendelse af reglerne i fusionsskatteloven fremgår af FUSL § 15 

a, stk. 1: ” Ved spaltning af et selskab har selskaberne adgang til beskatning efter reglerne i § 15 b, 

stk. 1 og 2, når såvel det indskydende selskab som det modtagende selskab er omfattet af begrebet 

selskab i en medlemsstat i artikel 3 i direktiv 90/434/EØF og ikke ved beskatningen her i landet 

anses for en transparent enhed”.  

I tillæg hertil er der en række objektive og subjektive betingelser der skal overholdes for, at en 

skattefri spaltning med tilladelse fra SKAT kan gennemføres. De enkelte betingelser fremgår af 

nedenstående oversigt og er endvidere beskrevet dybdegående i de efterfølgende afsnit: 
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Objektive betingelser124: 

 Det indskydende selskab skal overføre aktiver og passiver til et andet selskab, jf. FUSL § 15 

a, stk. 2, 1. pkt.  

 Aktionærerne i det indskydende selskab skal vederlægges af det modtagende selskab, jf. 

FUSL § 15 a, stk. 2, 1. pkt. 

 Vederlaget skal erlægges uden formueforskydning, jf. FUSL § 15 a, stk. 2, 1. pkt. 

 

Den subjektive betingelse: 

 Tilladelse fra SKAT125, jf. FUSL § 15 a, stk. 1, 1. pkt. 

 

7.3.1.1 Objektive betingelser 

De objektive betingelser kan udledes af fusionsskattelovens bestemmelser samt fusionsdirektivet. 

Ved vurdering af om betingelsen om overførsel af aktiver og passiver er opfyldt skal der sondres 

mellem ophørs- og grenspaltning.  

 

Ved en grenspaltning er det et krav, at de overførte aktiver og passiver udgør en gren af 

virksomheden. Om der foreligger en gren af virksomheden skal vurderes i forhold til, at grenen af 

virksomheden set ud fra en organisatorisk synsvinkel, skal udgøre en selvstændig drift, hvilket vil 

sige en samlet enhed, der kan fungere ved hjælp af egne midler, FUSL §§ 15 a, stk. 3 og 15 c, stk. 

2, 2. pkt. I TfS 2006, 630SKM, som vedrører en anmodning om tilladelse til skattefri grenspaltning 

af et selskab, er grenkravet opfyldt i henhold til ovenstående beskrivelse. Sagen drejer sig om 

selskab B, som er beskæftiget inden for IT branchen, og hvor dets aktiviteter er opdelt i tre 

hovedområder, hvoraf det ene område ønskedes udspaltet i et nystiftet selskab. De tre 

forretningsområder er selvstændige profitcentre med egen ledelse, medarbejdere, driftsmidler, m.v. 

Der foreligger selvstændige bogføringskredse, samt interne regnskaber over driften for de tre 

profitcentre. Den påtænkte grenspaltning vil ske uden ophør af B, således at én af de tre grene af B's 

virksomhed blive overdraget til et nystiftet selskab C. Overdragelsen af grenen omfatter alle de til 

aktiviteten knyttede aktiver og passiver, medarbejdere og forpligtelser. Endvidere oplyste rådgiver, 

at det modtagende selskab C etableres med et tilstrækkeligt kapitalgrundlag til, at C vil kunne 

                                                 
 
124 Skatteretten 2, side 565 
125 Medmindre de særlige regler om spaltning uden tilladelse anvendes, jf. afsnit 8.7 
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fungere ved hjælp af egne midler, og der stilles ikke sikkerheder over for C i form af kaution, pant 

eller lignende fra A eller fra andre koncernselskaber. Virksomhedsgrenen opfylder således kravet 

om at udgøre en selvstændig drift, der kan fungere ved hjælp af egne midler. Da de øvrige objektive 

og subjektive betingelser også var opfyldt, imødekom SKAT anmodningen. 

 

Der stilles kun betingelser til de aktiver og passiver, der ved spaltningen overføres til det 

modtagende selskab, hvorimod der ikke stilles krav til de aktiver og passiver der forbliver i det 

indskydende selskab126. 

 

Ved ophørsspaltning er der i modsætning til grenspaltning ingen krav til de udspaltede aktiver og 

passiver. Overførslen til det modtagende selskab kan således ske på baggrund af konkrete ønsker til 

spaltningen af de deltagende aktionærer.  

 

Ved gennemførsel af skattefri spaltning er det endvidere en betingelse, at det indskydende selskabs 

aktionærer vedlægges med aktier i det/de modtagende selskaber og eventuelt en kontant 

udligningssum, jf. FUSL § 15 a, stk. 2, 1. pkt. Bestemmelsen må tolkes således, at mindst en 

aktionær skal vederlægges med mindst en aktie. I de situationer, hvor aktionærerne i det 

indskydende selskab inden spaltningen også er aktionærer i det modtagende selskab er kravet om 

aktievederlag også gældende, hvorfor aktionærerne ikke blot kan vederlægges ved, at de 

eksisterende aktier i det modtagende selskab stiger i værdi.  

Det er ikke en betingelse for opfyldelse af aktiekravet, at vederlaget sker i form af nyudstedte aktier 

i det modtagende selskab. Selskabsdeltagernes vederlag kan således også bestå i form af det 

modtagende selskabs beholdning af egne aktier. Hvis hidtidige aktionærer vederlægges i form af 

egne aktier i samme forhold som deres bestående aktiebesiddelse vil der være tale om nytegning, 

mens vederlæggelse af egne aktier til nye aktionærer vil blive betragtet som afståelse og dermed 

beskatning af det modtagende selskab af en eventuel aktieavance i henhold til 

aktieavancebeskatningsloven127. 

 

For at en skattefri spaltning kan gennemføres efter reglerne i fusionsskatteloven er det i henhold til 

FUSL § 15 a, stk. 2, 1. pkt. et krav, at der ikke sker formueforrykkelse mellem selskabsdeltagerne. 

                                                 
 
126 Fusionsskatteloven med kommentarer, side 429 
127 LV S.D.2.3 samt Fusionsskatteloven med kommentarer, side 437 
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Der skal således ske en forholdsmæssig vederlæggelse af selskabsdeltagerne. I praksis vil det 

betyde, at i den situation, hvor to aktionærer hver ejer 50 % af et fælles holdingselskab og dette 

spaltes til to nye selskaber ved gennemførsel af en ophørsspaltning, skal den enkelte aktionær 

modtage 50 % af vederlaget ved spaltningen.  

Det er selskabsdeltagernes ansvar, at der ikke sker formueforrykkelse imellem dem, hvilket må 

formodes altid at blive overholdt i de situationer, hvor der er tale om uafhængige parter. Omvendt 

vil en skattefri spaltning, hvor de involverede selskabsdeltagere er interesseforbundne give 

anledning til overvejelser hos SKAT omkring en eventuel formueforrykkelse.  

 

7.3.1.2 Den subjektive betingelse 

Såfremt de objektive betingelser er opfyldt udestår kun SKAT’s subjektive vurdering af om der 

foreligger skatteundgåelse eller skatteunddragelse før en skattefri spaltning kan gennemføres128. 

 

Det er en subjektiv betingelse, at omstruktureringen som hovedformål eller et af hovedformålene 

tager udgangspunkt i forsvarlige økonomiske betragtninger for de selskaber, som deltager i 

omstruktureringen. Der er tale om en samlet konkret vurdering af den enkelte transaktion129. 

 

I bedømmelsen af den subjektive betingelse er der en sag der er særlig interessant130. Den 

pågældende sag er en indbringelsessag for Landskatteretten, hvor Told- og Skattestyrelsen havde 

meddelt afslag på anmodning om tilladelse til en skattefri aktieombytning efterfulgt af en skattefri 

ophørsspaltning af det erhvervende selskab (holdingselskab). Kendelsen er én af i realiteten tre 

enslydende kendelser vedrørende de tre involverede parter. Det blev ved ansøgningen oplyst, at 

omstruktureringen havde til hovedformål at etablere en egentlig holdingstruktur med de 

dertilhørende fordele og at foretage en glidende gennemførsel af det mellem parterne allerede 

igangsatte generationsskifte, herunder med behørig hensyntagen til to af aktionærernes muligheder 

for at finansiere generationsskiftet. Landskatteretten stadfæstede afslaget i sagen blandt andet med 

den begrundelse, at omstruktureringen ud fra en samlet vurdering havde som et af hovedformålene, 

                                                 
 
128 Artikel; Objektivering af reglerne om skattefrie omstruktureringer, side 1553 
129 LV S.D.2.7.4 
130 SKM2007.806.LSR 
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at opnå en udskydelse af aktieavancebeskatningen ved den ene aktionærs afståelse af sine aktier i 

selskabet med deraf følgende skattebesparelse.  

 

Efter offentliggørelse af sagen har Skatteministeriet taget bekræftende til genmæle131. 

Skatteministeriet har anerkendt, at der i den konkrete sag ikke var tilstrækkelig grundlag for at 

fastslå, at skatteundgåelse var hovedformålet eller et af hovedformålene bag ønsket om at 

gennemføre den selskabsmæssige omstrukturering. Det er således Skatteministeriets vurdering, at 

der ikke kan nægtes tilladelse til at gennemføre skattefrie selskabsmæssige omstruktureringer, hvis 

parterne ved beslutningen om transaktionens gennemførsel blot har lagt vægt på, at den giver 

mulighed for at undgå eller udskyde beskatning. Der må i denne henseende lægges vægt på det 

grundlæggende formål i fusionsskattedirektivet, om at de omhandlende transaktioner i direktivet 

skal kunne gennemføres uden at det udløser en kapitalgevinstbeskatning, når transaktionerne er 

forretningsmæssigt velbegrundede132.  

 

Det betyder at der ved behandling af anmodninger om tilladelse til at foretage en skattefri 

omstrukturering som spaltning, kun kan formodes skatteundgåelse som et hovedformål, hvis 

hensynet til at opnå en skattemæssig fordel reelt har været den væsentligste årsag til ønsket om at 

gennemføre den pågældende selskabsmæssige omstrukturering133. Dette vurderes navnlig at have 

betydning for sager om generationsskifte.  

 

Havde ovennævnte sag været udtryk for gældende praksis i 2005, kan det ikke udelukkes at sag 

SKM2005.26.TSS havde fået et andet udfald. I denne sag var Told- og Skattestyrelsen blevet 

anmodet om tilladelse til spaltning af en fars holdingselskab i medfør af FUSL §§ 15 a og 15 b, med 

henblik på at det ene selskab skulle overdrages til sønnen. Det var herefter planlagt at faderens 

selskab over en årrække skulle tilbagesælge aktier til driftsselskabet, således at sønnens 

holdingselskab over en årrække blev eneejer af driftsselskabet. Told- og Skattestyrelsen fandt, at 

der ved den beskrevne konstruktion forelå skatteundgåelse, idet den glidende udtræden fra faderens 

side udelukkende var et spørgsmål om en konvertering fra en skattepligtig til en midlertidig skattefri 

udtræden. Den selskabsmæssige omstrukturering ansås derfor ikke at være forretningsmæssig.  

                                                 
 
131 SKM2007.807.DEP 
132 SKM2007.807.DEP 
133 LV S.D.2.7.4 
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7.3.2 Skattemæssige konsekvenser for selskaberne 

Nærværende afsnit vil redegøre for de skattemæssige konsekvenser for de deltagende selskaber i 

forbindelse med gennemførsel af en skattefri spaltning. For overskuelighedens skyld er afsnittet 

opdelt i to underafsnit, henholdsvis skattemæssige konsekvenser for det indskydende selskab og 

skattemæssige konsekvenser for det modtagende selskab. 

 

7.3.2.1 Skattemæssige konsekvenser for det indskydende selskab 

En skattefri spaltning medfører ingen realisationsbeskatning af avancer og tab på de overdragne 

aktiver og forpligtelser i det indskydende selskab, idet det modtagende selskab succederer i det 

indskydende selskabs skattemæssige stilling. 

Ved gennemførsel af en ophørsspaltning er det indskydende selskab omfattet af reglerne i FUSL § 

7, stk. 1. Selskabets skattepligtige indkomst opgøres således for perioden fra udløbet af sidste 

indkomstår og frem til spaltningsdatoen, men på grund af successionsprincippet opgøres den 

afsluttende ansættelse uden hensyntagen til overdragelsen af aktiver og forpligtelser til det 

modtagende selskab.  

Ved en grenspaltning vil det indskydende selskab fortsat bestå efter spaltningen, hvorfor der ikke 

skal foretages afsluttende ansættelse i henhold til FUSL § 7, stk. 1. Selskabet skal i henhold til 

normale principper opgøre den skattepligtige indkomst for det pågældende indkomstår, men skal 

ikke medregne avance og tab på de udspaltede aktiver og forpligtelser, jf. FUSL § 15b, stk. 2. 

 

Skattemæssige underskud kan i henhold til LL § 15 fremføres til modregning i fremtidige 

indkomster. Denne bestemmelse er dog ikke gældende ved gennemførsel af en ophørsspaltning, 

hvorfor et skattemæssigt underskud i det indskydende selskab i henhold til FUSL § 8, stk. 6 ikke 

kan fremføres til modregning i det modtagende selskabs skattepligtige indkomst134. Ved en 

grenspaltning kan skattemæssige underskud i det indskydende selskabs dog fremføres og 

modregnes i det indskydende selskabs fremtidige indkomst. 

 

Det indskydende selskabs fremførte fradragsberettigede tab i henhold til reglerne i 

aktieavancebeskatningsloven, kursgevinstlovens og ejendomsavancebeskatningsloven kan ikke 

                                                 
 
134 Ved spaltning mellem sambeskattede selskaber kan det underskud, der er opstået, mens selskaberne har været 
sambeskattet, bringes til fradrag, jf. FUSL § 8, stk. 6, 2. pkt. Forholdet berøres ikke yderligere, jf. afsnit 2.2 
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føres til modregning i det modtagende selskab, hvorfor disse tab går tabt i forbindelse med en 

ophørsspaltning, jf. FUSL § 8, stk. 8. 

 

7.3.2.2 Skattemæssige konsekvenser for det modtagende selskab 

De skattemæssige konsekvenser for det modtagende selskab er ens uanset om der gennemføres en 

ophørs- eller grenspaltning. 

Det modtagende selskab succederer som tidligere nævnt i det indskydende selskabs skattemæssige 

stilling, hvad angår de overdragne aktiver og passiver, jf. FUSL § 8. Successionen medfører 

således, at det modtagende selskab skattemæssigt anses for at have anskaffet de overdragne aktiver 

og forpligtelser på samme tidspunkt og til samme kostpris, som det indskydende selskab oprindeligt 

har anskaffet dem til. Allerede foretagende afskrivninger vil blive anset som foretaget af det 

modtagende selskab. Endvidere omfatter successionen eventuel nærings- og spekulationshensigt.  

 

Hvis det modtagende selskab i en skattefri spaltning er et eksisterende selskab vil fremførte 

skattemæssige underskud bortfalde, jf. FUSL § 8, stk. 6135. Endvidere bortfalder, som beskrevet 

under afsnit 7.3.2.1, fremførte tab i henhold til reglerne i aktieavancebeskatningsloven, 

kursgevinstlovens og ejendomsavancebeskatningsloven, jf. FUSL § 8, stk. 8.  

 

I de situationer hvor der gennemføres en ophørsspaltning har det modtagende selskab en solidarisk 

forpligtelse i forhold til skattekrav og selvangivelsespligt for det indskydende selskab, jf. FUSL § 

15 b, stk. 3. Ved en grenspaltning vil det indskydende selskab fortsat selv være ansvarlig for at 

indsende selvangivelse på normal vis. 

 

7.3.3 Skattemæssige konsekvenser for aktionærerne 

Det følgende afsnit vil redegøre for de skattemæssige konsekvenser for de deltagende aktionærer i 

forbindelse med gennemførslen af en skattefri spaltning. For overskuelighedens skyld er afsnittet 

opdelt i to underafsnit, henholdsvis de skattemæssige konsekvenser for det indskydende selskabs 

aktionærer og de skattemæssige konsekvenser for det modtagende selskabs aktionærer. 

 

                                                 
 
135 Undtaget herfor er sambeskatningsunderskud, jf. FUSL § 8, stk. 6, 2. pkt. 
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7.3.3.1 Skattemæssige konsekvenser for aktionærerne i det indskydende selskab 

Af FUSL § 15 b, stk. 4 fremgår det, at hvis reglerne om skattefri spaltning anvendes vil det 

medføre, at aktionærerne i det indskydende selskab skal beskattes af det modtagende vederlag efter 

de fastsatte regler samt bestemmelserne i FUSL §§ 9 og 11136. 

 

Som beskrevet i afsnit 7.3.1.1 kan det modtagende vederlag have form af aktier og/eller en eventuel 

kontant udligningssum. De skattemæssige konsekvenser for aktionærerne i det indskydende selskab 

afhænger af vederlagets form samt spaltningstypen. På baggrund heraf er beskrivelsen af de 

skattemæssige konsekvenser for aktionærerne i det indskydende selskab opdelt i to afsnit, 

henholdsvis ophørs- og grenspaltning. 

 

7.3.3.1.1 Ophørsspaltning 

I de situationer hvor aktionæren modtager andet end aktier, typisk kontanter, vil aktierne anses for 

afstået til tredjemand til kursen på spaltningstidspunktet, jf. FUSL § 15 b, stk. 4, 2. pkt.137. En 

ophørsspaltning vil medføre, at vederlaget skal behandles efter de almindelige regler i 

aktieavancebeskatningsloven, jf. FUSL § 9, stk. 2 og stk. 3.  

 

Aktionærerne beskattes ikke ved afståelsen af aktierne i det indskydende selskab, hvis der sker 

vederlæggelse med aktier i det modtagende selskab, da der her opnås skattemæssig succession. Ved 

en ophørsspaltning vil aktierne i det indskydende selskab anses for ombyttet med aktier i det/de 

modtagende selskaber efter forholdet mellem kursværdien af aktierne i de enkelte modtagende 

selskaber og den samlede kursværdi af aktierne i de modtagende selskaber, jf. FUSL § 15 b, stk. 4, 

5. pkt.  

De ombyttede aktier vil anses for anskaffet på tidspunktet for anskaffelsen af aktierne i det 

indskydende selskab og for samme anskaffelsessum, jf. FUSL § 11, stk. 1. Herved udskydes 

beskatningen af en eventuel avance til tidspunktet for afståelsen af aktierne i det modtagende 

selskab. I de situationer hvor aktierne i det indskydende selskab ikke er anskaffet på samme 

tidspunkt eller med samme hensigt, skal der ske en forholdsmæssig fordeling heraf. Fordelingen 

sker på baggrund af de ombyttede aktiers kursværdi på spaltningstidspunktet, jf. FUSL § 11, stk. 2.  

                                                 
 
136 Fusionsskatteloven med kommentarer, side 480 
137 Jf. bestemmelsen i FUSL § 9, stk. 1 
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7.3.3.1.2 Grenspaltning 

 Ved en grenspaltning, hvor det indskydende selskab ikke ophører, vil vederlaget blive betragtet 

som udbytte138 og skal således beskattes efter reglerne i LL § 16 a.  

 

Når der sker vederlæggelse i aktier i forbindelse med en grenspaltning ophører det indskydende 

selskab ikke, hvorfor aktionærens oprindelige anskaffelsessum på aktierne i det indskydende 

selskab efter spaltningen vedrører både aktierne i det indskydende selskab samt de modtagende 

aktier i det modtagende selskab. Der skal derfor ske en forholdsmæssig fordeling af den oprindelige 

anskaffelsessum på aktierne i det indskydende selskab og på aktierne i det modtagende selskab. 

Fordelingen skal ske efter forholdet mellem kursværdien af aktierne i det indskydende selskab og 

hvert enkelt af de modtagende selskaber og den samlede kursværdi af aktierne i det indskydende 

selskab og det eller de modtagende selskaber på spaltningsdatoen, jf. FUSL § 15 b, stk. 4, 8. pkt.    

Anskaffelsestidspunktet for de modtagende aktier vil være identisk med tidspunktet for anskaffelsen 

af aktierne i det indskydende selskab139. 

 

Et eksempel på en fordeling af anskaffelsessummen fremgår af nedenstående figur: 

 
Figur 7.3.3.1.2.1: Fordeling af anskaffelsessum ved grenspaltning, egen tilvirkning 

                                                 
 
138 FUSL § 15 b, stk. 4, 4. pkt. 
139 Fusionsskatteloven med kommentarer, side 485 
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7.3.3.2 Skattemæssige konsekvenser for aktionærerne i det modtagende selskab 

En skattefri spaltning, uanset om der er tale om ophørs- eller grenspaltning, har ingen 

skattemæssige konsekvenser for aktionærerne i det modtagende selskab.  

 

7.4 Skattefri tilførsel af aktiver med tilladelse fra SKAT 
Den skatteretlige definition af tilførsel af aktiver fremgår af FUSL § 15 c, stk. 2: ”Ved tilførsel af 

aktiver forstås den transaktion, hvorved et selskab uden at være opløst tilfører den samlede eller en 

eller flere grene af sin virksomhed til et andet selskab mod at få tildelt aktier eller anparter i det 

modtagende selskabs kapital. Ved en gren af en virksomhed forstås alle aktiver og passiver 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.” 

 

7.4.1 Betingelser 

Anvendelsen af reglerne om skattefri tilførsel af aktiver i FUSL §§ 15 c og 15 d bevirker, at 

transaktionen kan gennemføres uden beskatning. Årsagen hertil er, at successionsprincippet 

medfører, at beskatningen af de overdragne aktiver udskydes til tidspunktet for det indskydende 

selskabs afhændelse af aktierne i det modtagende selskab.  

 

Den overordnede betingelse for anvendelse af reglerne om skattefri tilførsel af aktiver fremgår af 

FUSL § 15 c, stk. 1: ” Ved tilførsel af aktiver har selskaberne adgang til beskatning efter reglerne i 

§ 15 d, når såvel det indskydende selskab som det modtagende selskab er omfattet af begrebet 

selskab i en medlemsstat i artikel 3 i direktiv 90/434/EØF og ikke ved beskatningen her i landet 

anses for en transparent enhed”. Heraf kan det konkluderes, at aktie- og anpartsselskaber i Danmark 

har mulighed for at anvende reglerne.  

I tillæg til ovenstående skal der overholdes visse objektive og subjektive betingelser. De enkelte 

betingelser fremgår af nedenstående oversigt og er endvidere nærmere beskrevet i de efterfølgende 

afsnit:  
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Objektive betingelser140: 

 Tilførslen skal omfatte det indskydende selskabs ”samlede eller en eller flere grene af sin 

virksomhed”, jf. FUSL § 15 c, stk. 2, 2. pkt. 

 Krav til vederlaget, jf. FUSL § 15 c, stk. 2, 1. pkt. 

 

Den subjektive betingelse: 

 Tilladelse fra SKAT141, jf. FUSL § 15c, stk. 1, 2. pkt. 

 

7.4.1.1 Objektive betingelser 

Af den skatteretlige definition på en skattefri tilførsel af aktiver fremgår det, at transaktionen skal 

omfatte det indskydende selskabs samlede virksomhed eller en gren af denne virksomhed, jf. FUSL 

§ 15 c, stk. 2, 1. pkt.  

 

Det fremgår ikke af fusionsskatteloven, hvad der forstås ved begrebet ”samlede virksomhed”. På 

den ene side anføres det, at hvis den samlede virksomhed (samtlige aktiver og passiver) overføres 

skal grenkravet ikke opfyldes, mens det på den anden side anføres at enhver tilførsel af aktiver 

forudsætter, at der tale om en virksomhed i henhold til det fusionsskatteretlige virksomhedsbegreb. 

Michael Serup ligger i bogen ”Fusionsskatteloven med kommentarer” til grund, at det 

fusionsskatteretlige virksomhedsbegreb skal opfyldes ved enhver tilførsel af aktiver, således at 

tilførsel af samtlige aktiver og passiver, ud fra et funktions- og organisationsmæssigt synspunkt, 

også skal udgøre en selvstændig bedrift, der kan fungere ved hjælp af egne midler142.  

 

Det er i henhold til virksomhedsbegrebet en betingelse, at de tilførte aktiver omfatter samtlige 

aktiver, der indgår i det indskydende selskabs drift af den pågældende virksomhedsgren. 

Opfyldelsen af kravet er dermed afhængig af, at det modtagende selskab overtager den fysiske 

råderet over aktiverne og det er således ikke tilstrækkeligt, at der blot etableres en kontraktrelation i 

form af leje- og leasingaftaler med det indskydende selskab143. I lighed med de omfattede aktiver er 

                                                 
 
140 Fusionsskatteloven med kommentarer, side 507 
141 Medmindre de særlige regler om tilførsel af aktiver uden tilladelse anvendes, jf. FUSL § 15 c, stk. 1, 4. pkt. samt 
afsnit 8.8 
142 Fusionsskatteloven med kommentarer, side 509 
143 Fusionsskatteloven med kommentarer, side 514 
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det et krav, at de tilførte passiver omfatter alle de passiver, der knytter sig til den pågældende 

virksomhed. Det drejer sig om hensættelser, driftskreditorer, lønmodtagerforpligtelser, momsgæld 

med videre. Der kan imidlertid opstå problemer omkring opfyldelse af kravet i de situationer, hvor 

der er sket balancetilpasning i form af optagelse af nye passiver. Problemet opstår, hvis der optages 

lån forud for tilførslen og låneforpligtelsen tilføres det modtagende selskab, mens låneprovenuet 

forbliver i det indskydende selskab. Gældsforpligtelsen vil dermed ikke have den fornødne 

tilknytning til de aktiver, der er omfattet af tilførslen, hvorved der ikke kan opnås tilladelse hos 

SKAT. Dette forbud mod balancetilpasning fremgår af nugældende praksis og tog udspring i EF-

domstolens dom i sag C-43/00 Andersen og Jensen ApS (TfS 2002.211)144. Her optog det 

indskydende selskab, Andersen og Jensen ApS et pengeinstitutlån på 10 mio. kr. med det formål, at 

provenuet skulle forblive i Andersen og Jensen ApS, mens gældsforpligtelsen skulle udspaltes til 

det modtagende selskab. Nettoværdien af de tilførte aktiver og passiver blev hermed reduceret, 

hvilket lettede adgangen til at gennemføre et efterfølgende generationsskifte. Sagen blev bragt for 

EF-domstolen og af præmis 25 i afgørelsen afsagt den 15. januar 2002 fremgår det, at ”alle aktiver 

og passiver i en gren af en virksomhed skal overføres samlet. Såfremt det indskydende selskab 

bevarer provenuet af et betydeligt lån, det har optaget, mens de heraf følgende forpligtelser 

overføres til det modtagende selskab, sker der en opdeling af disse elementer”. Af præmissen ses 

det, at domstolen på eget initiativ lægger vægt på, at der er tale om en betydelig låneoptagelse, 

hvilket medfører tvivl om enhver form for balancetilpasning er udelukket. Det må antages på 

baggrund af dommen, at der fremadrettet skal ske en konkret vurdering af om transaktionen er 

betydelig eller ubetydelig og at en ubetydelig låneoptagelse vil kunne gennemføres i henhold til 

fusionsdirektivet og dermed ikke vil være underlagt balancetilpasningsforbuddet.  

Et yderligere eksempel på forbuddet mod balancetilpasning ses af HD af 06.02.2009, sag nr. 

430/2006, jf. afsnit 7 for en beskrivelse heraf. 

 

Ved gennemførsel af en skattefri tilførsel af aktiver er det en betingelse, at der skal ske fuld 

vederlæggelse i aktier, jf. FUSL § 15 c, stk. 2. Fuld vedlæggelse i aktier er ensbetydende med, at et 

indskydende selskab der inden tilførslen var aktionær i det modtagende selskab, ikke kan 

vederlæggelse ved, at dets hidtidige aktier stiger i værdi. Der skal således ske udstedelse af nye 

aktier ved transaktionen, hvad enten der er tale om tilførsel til et nystiftet eller et allerede 

                                                 
 
144 Fusionsskatteloven med kommentarer, side 527 
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eksisterende selskab. Den selskabsretlige håndtering af tilførsel af aktiver medfører, at 

transaktionen behandles som en kapitalforhøjelse ved apportindskud af den samlede virksomhed 

eller en gren heraf, jf. afsnit 4.3.  

 

Som det fremgår af ovenstående er det således ikke muligt at kombinere aktievederlæggelsen med 

en kontant udbetaling, som tilfældet ved spaltning og fusion. Hvis hele eller en andel af vederlaget, 

på trods af bestemmelsens betingelse om fuldt aktievederlag, erlægges som en kontant betaling, vil 

transaktionen ikke kunne gennemføres skattefrit og vil således anses som værende en skattepligtig 

tilførsel af aktiver145. Transaktionen bliver dermed ligestillet med en skattepligtig afståelse af en 

virksomhed eller en gren af en virksomhed, som udløser beskatning i henhold til de almindelige 

afståelsesregler i skattelovgivningen, jf. afsnit 5.3. 

 

En overtrædelse af forbuddet mod kontantvederlag kan ske enten i forbindelse med selve 

gennemførslen af transaktionen eller ved efterfølgende dispositioner. Det er som oftest enkelt at 

konstatere, hvornår der foreligger et direkte kontantvederlag, mens det kan volde vanskeligheder, 

hvis der er tale om et maskeret kontantvederlag146. Et eksempel på et direkte kontantvederlag 

fremgår af TfS 1998.599 LR, hvor etablering af mellemregning mellem det indskydende og det 

modtagende selskab i forbindelse med gennemførsel af tilførslen blev anset som kontantvederlag og 

således i strid med FUSL § 15 c, stk. 2.  

 

I vurderingen af om et vederlag strider imod kontantvederlagsforbuddet, skal der ikke tages højde 

for dispositioner foretaget forud eller efter tilførselstransaktionen, så længe disse ikke er en 

bindende aftalt del af transaktionen147. Reglerne i fusionsskatteloven om skattefri tilførsel af aktiver 

indeholder således ikke forbud mod efterfølgende afståelse af de modtagende aktier eller 

begrænsninger i efterfølgende udbytteudlodninger fra det modtagende selskab til det indskydende 

selskab.  

På trods heraf har den administrative praksis været at efterfølgende dispositioner i visse tilfælde er 

blevet anset som maskeret kontantvederlag148. Dette skyldes, at FUSL § 15 c, stk. 2 alene giver 

mulighed for at vederlægge det indskydende selskab med aktier og ikke tillige en kontant 

                                                 
 
145 Fusionsskatteloven med kommentarer, side 541 
146 Fusionsskatteloven med kommentarer, side 541 
147 Fusionsskatteloven med kommentarer, side 544 
148 Fusionsskatteloven med kommentarer, side 546 
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udligningssum. Maskeret kontantvederlag opstår for eksempel i den situation, hvor en udlodning 

overstiger det enkelte regnskabsårs regnskabsmæssige resultat, idet udlodningen i disse tilfælde vil 

blive betragtet som udlodning af den tilførte kapital. Konsekvensen af at gennemføre en udlodning 

der er i strid med kontantvederlagsforbuddet er, at tilladelsen fra SKAT vil blive tilbagekaldt og den 

gennemførte tilførsel af aktiver vil blive anses som en skattepligtig overdragelse af en 

virksomhed149. Denne praksis ses blandt andet af SKM2003.228.LSR hvori det fremgår, at 

Landsskatteretten tiltrådte Told- og Skattestyrelsens afgørelse omkring tilbagekaldelse af en 

tilladelse til tilførsel af aktiver. Dette skyldes, at det modtagende selskab havde foretaget en 

udbytteudlodning efter selskabets 1. regnskabsår, hvor 40 % af det udloddede hidrørte fra midlerne 

fra overkursen ved den gennemførte tilførsel af aktiver, hvilket blev betragtet som et 

kontantvederlag150. 

 

Efter Hans Markus Kofoed-dommen i 2007 må det antages, at der fremadrettet vil ske en 

lempeliggørelse af praksis på området. Den afsagte dom er en præjudiciel afgørelse fra EF-

domstolen, som vedrører en skattefri aktieombytning, hvor en efterfølgende udlodning fra det 

modtagende selskab til det indskydende selskab umiddelbart efter aktieombytningen ikke blev 

betragtet som et kontant vederlag151. Dette er i direkte modstrid med, hvad der hidtidig har været 

gældende for tilførsel af aktiver i praksis og må således formodes at få afgørende betydning for, 

hvad skattemyndighederne fremover kan karakterisere som en efterfølgende disposition.  

At dette allerede er tilfældet fremgår af sagen SKM2005.87.LSR, hvori Landsskatteretten begrunder 

en tilbagekaldelse af en tilladelse til tilførsel af aktiver med, at den foretagende udbytteudlodning 

ikke i det hele kunne henføres til årets overskud. Udbytteudlodningen blev endvidere anset for en 

forudsat og integreret del af den foretagende tilførsel af aktiver, hvorfor den del af 

udbytteudlodningen der oversteg årets resultat blev betragtet som et kontantvederlag, hvilket er i 

strid med FUSL § 15 c, stk. 2 hvorfor der sker tilbagekaldelse af tilladelsen. Efterfølgende er 

dommen anket til en højere instans og som følge heraf afsagde Østre Landsret den 22 december 

2008 følgende dom som fremgår af SKM2009.91.ØRL: ”Landsretten fandt det på grundlag af 

bevisførelsen ikke godtgjort, at der var indgået en bindende aftale om udlodning af 4 mio. CAD 

som tillæg til betalingen af de indskudte aktiver”. Det vil med andre ord sige, at der ikke var tale om 

                                                 
 
149 Fusionsskatteloven med kommentarer, side 551 samt LV S.D.3.5.4 
150 Jf. følgende afgørelser, hvor kontantvederlagsforbuddet ansås for overtrådt med tilbagekaldelse af tilladelse til følge: 
SKM2001.342.TSS, SKM2001.341.TSS samt SKM2002.213.TSS 
151 Jf. mere herom i afsnit 7. 
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et ulovligt kontantvederlag, idet udlodningen ikke blev anset for at være et bindende aftalt led af 

selve tilførselstransaktionen152. Det skal dog tilføjes, at tilbagekaldelsen af tilladelsen blev fastholdt, 

idet Landsretten imidlertid tiltrådte, at forlods udlodningen ikke kunne anses for at have haft en 

forretningsmæssig baggrund, og at det på det grundlag måtte antages, at det var et hovedformål at 

opnå skatteundgåelse i forbindelse med en omgåelse af grænsen for kontantvederlæggelse i FUSL § 

15 c, stk. 1153. 

 

Af definitionen på en gren af en virksomhed fremgår det, at tilførslen skal udgøre samtlige aktiver 

og passiver, der vedrører den pågældende virksomhed og denne skal organisatorisk set udgøre en 

selvstændig enhed. Virksomhedsgrenen skal endvidere kunne fungere ved hjælp af egne midler, jf. 

FUSL § 15 c, stk. 2. Der er således tale om en toleddet definition, som SKAT efterprøver i 

forbindelse med ansøgningen om tilladelsen. Hvis den toleddede definition ikke er opfyldt, vil de 

deltagende selskaber modtage afslag på tilladelsen.  

 

Skattedepartementet har i TfS 1996.899 udtalt, at vurderingen af om der foreligger en gren af en 

virksomhed, i henhold til FUSL § 15 c, stk. 2, i højere grad skal baseres på om der er tale om en 

organisatorisk enhed frem for grenens evne til at fungere ved hjælp af egne midler154. Dette betyder 

dog ikke, at den tilførte virksomhed kan se bort fra kravet om at skulle kunne fungere ved hjælp af 

egne midler, men alene at virksomhedsgrenen skal være en materielt identificerbar enhed allerede 

inden gennemførslen af tilførselstransaktionen155.  

 

I vurderingen af om den pågældende virksomhedsgren udgør en selvstændig enhed indgår en række 

kriterier, som samlet set vil bidrage til konklusionen af om grenkravet er opfyldt. Det er således 

afgørende for opfyldelsen af grenkravet, at de tilførte aktiver og passiver udgør et afgrænset 

forretningsområde i den samlede virksomhed. Dette er tilfældet i de situationer, hvor selskabets 

aktiviteter er opdelt i afgrænsede forretningsområder, såsom forskellige produkttyper, geografiske 

områder, funktionsområder eller lignende. SKAT skal således foretage en konkret vurdering af det 

enkelte tilfælde og herefter fastlægge om det tilførte udgør en gren af en virksomhed.  

 

                                                 
 
152 Fusionsskatteloven med kommentarer, side 547 
153 LV S.D.3.5.4 
154 Fusionsskatteloven med kommentarer, side 557 
155 LV S.D.3.2 
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Fast ejendom vil som udgangspunkt altid blive anerkendt af SKAT som en selvstændig enhed, 

hvorfor en tilladelse til tilførsel heraf oftest vil blive opnået. Dette fremgår af LV S.D.3.2.1: ”Der er 

som udgangspunkt fri adgang til at placere ejendommen enten i det indskydende selskab eller det 

modtagende selskab. Det fremgår endvidere, at grenkravet anses for opfyldt både, når der er tale om 

udlejningsejendomme samt ejendomme, der har været anvendt af virksomheden selv til brug for den 

aktivitet, som ejendommen nu ønskes adskilt fra”. Det fremhæves dog, at der på trods af 

ovenstående skal ske en konkret vurdering i det enkelte tilfælde156.  

 

Aktiebesiddelser udgør, i modsætning til fast ejendom, ikke en selvstændig enhed og opfylder 

dermed ikke definitionen på en gren af en virksomhed i henhold til fusionsskatteloven. Dette er 

ensbetydende med, at det ikke er muligt at anvende reglerne om skattefri tilførsel af aktiver, hvis de 

aktiver der ønskes omfattet af tilførselstransaktionen udelukkende består af aktier i 

datterselskaber157. En aktiebeholdning kan dog i visse tilfælde tilføres det modtagende selskab, hvis 

tilførslen sker i forbindelse med overdragelse af øvrige aktiver og passiver. Et eksempel herpå ses af 

TfS 2000, 238 LR, hvor aktierne i 3 direkte ejede datterselskaber skulle tilføres det modtagende 

selskab, da de varetog opgaver der knyttede sig til den udskilte aktivitet. Det må således antages, at 

hvis aktiebeholdningen udgør en gren af en virksomhed sammen med en række andre aktiver og 

passiver vil reglerne om tilførsel af aktiver også kunne benyttes ved aktiebesiddelser, såfremt 

overdragelsen af aktierne skønnes at være organisatorisk begrundet.  

 

Den tilførte gren af en virksomhed skal omfatte samtlige aktiver og passiver, der er tilknyttet den 

pågældende virksomhedsgren og som er nødvendige for at grenen udgør en selvstændig enhed158. 

Reglerne om tilførsel af aktiver kan derfor som hovedregel ikke anvendes, såfremt der ved 

overdragelse af en virksomhed eller en gren af en virksomhed efterlades enkelte af virksomhedens 

eller virksomhedsgrenens aktiver og/eller passiver i det indskydende selskab159. Som oftest vil det 

være muligt at afgøre, hvilken virksomhedsgren det pågældende aktiv eller passiv tilhører, blot på 

baggrund af arten af det enkelte aktiv eller passiv. Et eksempel herpå ses i ”SKM2001.77.LR, hvor 

ligningsrådet fandt, at det ville stride mod grendefinitionen at tillade, at lade medarbejderne forblive 

                                                 
 
156 Jf. følgende afgørelser hvor en fast ejendom blev anset for at udgøre en gren af en virksomhed: TfS 1993.279 samt 
TfS 1999.785 
157 LV S.D.3.2.2 
158 Fusionsskatteloven med kommentarer, side 560 
159 LV S.D.3.2 
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i det indskydende selskab. Dette skyldtes at det var driften, der ønskes tilført det modtagende 

selskab, og det alene var hensigten, at det indskydende selskab efter tilførslen skulle eje aktier i dets 

datterselskaber. Der ses ifølge Ligningsrådet ikke at være mulighed for at undlade at medtage de 

medarbejdere, der beskæftiger sig med den driftsaktivitet, der udskilles”160
.  

I de tilfælde, hvor det pågældende aktiv og/eller passiv er tilknyttet to eller flere virksomhedsgrene 

skal der efter en konkret vurdering foretages en forholdsmæssig fordeling heraf161.  

 

I lighed med vurderingen af det pågældende aktiv eller passivs tilhørsforhold til virksomhedsgrenen 

er det afgørende for overholdelsen af grenkravet i FUSL § 15 c, stk. 2, at passiver der er knyttet til 

de tilførte aktiver også bliver omfattet af tilførslen. Et eksempel herpå er, at låneprovenu og 

låneforpligtelsen, som enten skal forblive i det indskydende selskab eller samlet tilføres det 

modtagende selskab 162. 

 

Som tidligere nævnt er det endvidere et krav, at virksomhedsgrenen skal kunne fungere ved hjælp af 

egne midler, jf. FUSL § 15 c. stk. 2. Hvis ikke der sker opfyldelse af dette krav, vil der således ikke 

kunne opnås tilladelse til gennemførsel af en skattefri tilførsel af aktiver. Betingelsen skal ikke 

alene være opfyldt på tidspunktet for tilførselstransaktionen, men også på længere sigt, idet 

tilladelsen ellers efterfølgende vil blive tilbagekaldt163. Kravet vil være opfyldt så længe 

virksomhedsgrenen kan fungere som en selvstændig enhed ved hjælp af egne midler og/eller lån fra 

eksterne lånegivere uden sikkerhedsstillelser af det indskydende selskab. Dette ses af LV S.D.3.2.4, 

hvori det fremgår, ”at et selskab, 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, hovedaktionæren 

eller tredjemand i øvrigt, falder ikke ind under definitionen af en virksomhed eller en gren af en 

virksomhed. 

 

                                                 
 
160 For yderligere afgørelser omkring aktiver og passivers tilhørsforhold til den tilførte virksomhedsgren, jf. TfS 
1998.119.LR, TfS 1996.821.LR samt TfS 1998.679.LR 
161 Fusionsskatteloven med kommentarer, side 560 
162 Jf. omtalen af TfS 2002.211 Andersen og Jensen ApS tidligere i afsnittet 
163 Fusionsskatteloven med kommentarer, side 565 
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7.4.1.2 Den subjektive betingelse 

I lighed med skattefrie aktieombytninger og skattefrie spaltninger med tilladelse fra SKAT er det en 

subjektiv betingelse, at ansøgningen om en skattefri tilførsel af aktiver er forretningsmæssig 

begrundet. Hvis SKAT vurderer, at den planlagte selskabsmæssige omstrukturering beror på et 

hovedformål, som har til hensigt at være skatteunddragende eller skatteundgående kan der gives 

afslag på ansøgningen i henhold til artikel 11, stk. 1, litra a i fusionsskattedirektivet 90/434/EØF. 

 

Som ved de andre former for omstrukturering er det vigtigt, at den forretningsmæssige årsag i den 

indsendte ansøgning er konkretiseret, dokumenteret og udbygget. Det skal i ansøgningen fremgå at 

dispositionen reelt bidrager til, at det ønskede mål opnås på baggrund af den konkrete 

forretningsmæssige begrundelse til gennemførslen af tilførsel af aktiver.  

 

Hvis ansøgningen lever op til både de objektive såvel som den subjektive betingelse vil der kunne 

opnås tilladelse fra SKAT. Denne vil i tvivlssituationer kunne stilles med vilkår, som skal imødegå 

utilsigtede skattemæssige fordele som tilladelsen giver de deltagende parter i omstruktureringen. 

 

7.4.2 Skattemæssige konsekvenser for selskaberne 

De efterfølgende to afsnit vil redegøre for de skattemæssige konsekvenser for de deltagende 

selskaber i forbindelse med gennemførsel af en skattefri tilførsel af aktiver. For overskuelighedens 

skyld er afsnittet opdelt i to underafsnit, henholdsvis skattemæssige konsekvenser for det 

indskydende selskab og skattemæssige konsekvenser for det modtagende selskab. 

 

7.4.2.1 Skattemæssige konsekvenser for det indskydende selskab 

Den skattefrie tilførsel af aktiver medfører, at det indskydende selskab ikke skal 

realisationsbeskattes af de overdragne aktiver og passiver. Dette følger af FUSL § 15 d, stk. 1, 

hvoraf følgende fremgår: ”Ved tilførsel af aktiver indgår fortjeneste eller tab på de af det 

indskydende selskabs aktiver og passiver, der som følge af tilførslen er knyttet til et her 

hjemmehørende modtagende selskab eller til et i udlandet hjemmehørende modtagende selskabs 

faste driftssted eller faste ejendom her i landet, ikke i det indskydende selskabs skattepligtige 

indkomst”. Årsagen hertil er, at det modtagende selskab succederer i de skattemæssige forhold for 
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de aktiver og passiver, der overdrages i forbindelse med tilførslen, jf. mere herom i afsnit 7.4.2.2. 

En eventuel avancebeskatning af de overdragne aktiver og passiver udskydes således til tidspunktet 

for afståelsen af aktierne i det modtagende selskab.  

 

Det indskydende selskab anses for at have anskaffet vederlagsaktierne i det modtagende selskab til 

den skattemæssige værdi af de tilførte aktiver og passiver på tilførselsdatoen, jf. FUSL § 15 d, stk. 

4. Anskaffelsestidspunktet er gældende, hvad enten der er tale om tilførsel til nystiftede eller 

allerede eksisterende selskaber. Anskaffelsesdatoen for eventuelt eksisterende aktier i det 

modtagende selskab påvirkes ikke i forbindelse med gennemførsel af transaktionen. 

Den skattemæssige værdi af de pågældende aktiver og passiver opgøres i henhold til reglerne i § 4, 

stk. 2 i lov om virksomhedsomdannelse, hvilket svarer til den kontante handelsværdi med fradrag af 

den skattemæssige avance, som et simpelt salg af de tilførte aktiver og passiver ville have medført. 

Den udskudte skat indgår ikke i opgørelsen af den skattemæssige anskaffelsessum. Som følge af 

denne opgørelsesmetode vil anskaffelsessummen for aktierne i visse tilfælde blive negativ. Hvis 

dette er tilfældet, anses aktierne for erhvervet til den negative anskaffelsessum, således at der 

skatteteknisk konstateres en aktieavance ved en senere afståelse af aktierne, jf. VOL § 4, stk. 4 samt 

FUSL § 15 d, stk. 6164. 

 

Da vederlagsaktierne anses for anskaffet til handelsværdien på tilførselsdatoen fratrukket de 

skattemæssige avancer, vil en afhændelse af disse aktier umiddelbart efter tilførslen medføre en 

skattepligtig aktieavance på aktier ejet under 3 år, der cirka svarer til de fratrukne skattemæssige 

avancer. Dette må formodes at være årsagen til, at en tilladelse til tilførsel af aktiver historisk set 

ikke har medført vilkår om 3 års ejertid. 

 

Vedtagelsen af Forårspakken 2.0 medfører, at salg af datterselskabsaktier165, uanset ejertid, ikke 

skal medregnes til den skattepligtige indkomst. Det må på baggrund heraf antages, at en tilladelse til 

tilførsel af aktiver fremover vil gives med et vilkår om en ejertid på 3 år for at forhindre, at der 

realiseres en skattefri aktieavance umiddelbart efter tilførslen. Afståelse af vederlagsaktierne inden 

for 3 år efter omstruktureringen medfører, at tilførslen anses for skattepligtig, mens salget af 

aktierne fortsat vil være skattefri.    

                                                 
 
164 Fusionsskatteloven med kommentarer, side 588 
165 Se definition heraf i afsnit 3.2.1 
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Ovenstående medfører, at hvis der er opnået tilladelse til tilførsel af aktiver uden vilkår før den 21. 

april 2009 vil vederlagsaktierne uden sanktioner fra SKAT kunne afhændes skattefrit uanset ejertid. 

  

Transaktionen påvirker ikke fremførselsadgangen af de skattemæssige underskud i det indskydende 

selskab, hvorfor selskabet har ret til fremføre disse i henhold til de almindelige regler om 

underskudsfremførsel i LL § 15, stk. 1. I lighed hermed berøres fremførte kildeartsbestemte tab ikke 

af transaktionen og kan således fortsat fremføres efter gennemførslen af den skattefrie tilførsel af 

aktiver166. 

I det indkomstår, hvor tilførslen er gennemført skal det indskydende selskab i tillæg til 

selvangivelsen medsende opgørelsen af anskaffelsessummen for aktierne i det modtagende selskab 

til SKAT, jf. FUSL § 15 d, stk. 5. 

 

7.4.2.2 Skattemæssige konsekvenser for det modtagende selskab 

Det modtagende selskab succederer i det indskydende selskabs skattemæssige status i relation til de 

tilførte aktiver og passiver167. Successionen omfatter i henhold til FUSL §§ 8, stk. 1 og 2 

anskaffelsestidspunkt, anskaffelsessum, nærings- og spekulationshensigt samt de foretagende 

afskrivninger.  

 

Hvis det modtagende selskab er et eksisterende selskab bortfalder retten til underskudsfremførsel i 

henhold til FUSL § 8, stk. 6. Sambeskatningsunderskud vil dog fortsat være fremførselsberettigede. 

Begrænsningen gælder også underskud, der er realiseret i mellemperioden, dvs. underskud i 

perioden fra tilførselsdatoen til den dag, hvor tilførslen er endelig vedtaget i samtlige deltagende 

selskaber, jf. FUSL § 8, stk. 7.  

 

Realiserede kildeartsbestemte tab vil endvidere bortfalde i forbindelse med gennemførsel af tilførsel 

af aktiver, jf. FUSL § 8, stk. 8. 

 

                                                 
 
166 Fusionsskatteloven med kommentarer, side 580 
167 Fusionsskatteloven med kommentarer, side 577 
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Tilvejebringelse af de i forbindelse med omstruktureringen udarbejdede selskabsretlige dokumenter 

til SKAT, skal ske senest en måned efter vedtagelsen af den skattefri tilførsel af aktiver, jf. FUSL § 

6, stk. 3.  

 

7.4.3 Skattemæssige konsekvenser for aktionærerne 

Det indskydende selskabs aktionærer, hvad enten der er tale om fysiske eller juridiske personer, er 

uberørte af, at det pågældende selskab deltager i en skattefri tilførsel af aktiver. Dette skyldes, at 

vederlæggelsen i forbindelse med gennemførsel af transaktionen ikke sker til det indskydende 

selskabs aktionærer, men derimod til det indskydende selskab selv.  

 

8. Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse 

Den 18. april 2007 blev lov nr. 343168 vedtaget og hermed blev det i Danmark muligt at foretage 

skattefrie omstruktureringer efter objektive regler, altså uden tilladelse fra SKAT. 

Indførslen af de objektive regler medførte, at der nu kan anvendes to parallelle regelsæt, hvis der 

ønskes at foretage en omstrukturering i form af en aktieombytning, spaltning eller tilførsel af 

aktiver. Skattefrie fusioner kan kun gennemføres efter de objektive regler, idet muligheden for 

ansøgning om tilladelse er afskaffet i forbindelse med vedtagelsen af samme lov. 

 

Formålet med vedtagelsen af reglerne var som nævnt i afsnit 6 at give selskaber og koncerner en 

mere enkel adgang til at omstrukturere skattefrit. Herved vil virksomhederne kunne spare ressourcer 

og administration. Den forenklede adgang skulle gerne gøre det lettere og hurtigere for 

virksomhederne at ændre koncernstrukturen, så den tilpasser sig ændringerne i de markedsmæssige 

vilkår169. De objektive regler om skattefri omstrukturering har som angivet i afsnit 6 ikke deres 

udspring i fusionsskattedirektivet, men er rene danske regler. Omstruktureringer foretaget i henhold 

til det objektive regelsæt skal dog alligevel respektere de normale objektive betingelser for 

omstruktureringer efter fusionsskattedirektivet. Dette gælder blandt andet kravet om vederlæggelse 

                                                 
 
168 Lovforslag 110 A (oprindeligt 110) 
169 SKAT’s objektivering af reglerne om skattefri omstrukturering af selskaber 
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med aktier samt kravet om at der skal overdrages en gren af en virksomhed vedrørende 

grenspaltning og tilførsel af aktiver mm170. 

Reglerne i fusionsskatteloven samt aktieavancebeskatningsloven er senest ændret ved vedtagelsen 

af lov nr. 525 af den 12. juni 2009. Ændringen af disse regler har indflydelse på skattefrie 

aktieombytninger, spaltninger samt tilførsel af aktiver foretaget uden tilladelse efter den 22. april 

2009.  

 

For at kunne anvende, såvel de oprindelige som de nye regler, om skattefri omstrukturering uden 

tilladelse, kræves det at deltagerne opfylder visse objektive betingelser. Disse betingelser vil blive 

gennemgået særskilt i afsnit 8.6 til 8.9. Er det ikke muligt for deltagerne at opfylde en eller flere af 

de objektive betingelser, vil omstruktureringen ikke kunne gennemføres skattefrit uden tilladelse fra 

SKAT. Hvis dette er tilfældet eller hvis deltagerne ikke ønsker at blive underlagt værnsreglerne, kan 

der undervejs i forløbet eller efterfølgende søges om tilladelse fra SKAT.  

 

8.1 Værnsreglerne 

Skattefrie omstruktureringer foretaget uden tilladelse fra SKAT er som nævnt underlagt en række 

værnsregler. Reglerne skal sikre at skattefrie omstruktureringer efter de objektive regler ikke kan 

benyttes til skatteundgåelse eller skatteunddragelse. Reglerne har således til hensigt at forhindre, at 

den skattefrie omstrukturering efter de objektive regler reelt benyttes til at afstå aktiver eller aktier 

skattefrit og derved undgå avancebeskatningen171.   

 

De oprindelige værnsregler for skattefrie omstruktureringer foretaget efter den 1. januar 2007, trådte 

i kraft ved vedtagelsen af lov nr. 343 den 18. april 2007. Disse regler omfatter blandt andet en tre 

års udbyttebegrænsning samt en fastsættelse af anskaffelsestidspunkter, således at en afståelse 

indenfor en tre års periode efter omstruktureringen vil udløse avancebeskatning.    

 

Værnsreglerne er forenklet med vedtagelsen af Forårspakken 2.0172. Fra og med indkomståret 2010 

gælder der ikke længere en udbyttebegrænsningsregel, men alene et holdingkrav. Selve indholdet 

                                                 
 
170 SKAT’s objektivering af reglerne om skattefri omstrukturering af selskaber 
171 Bemærkninger til lovforslag 110 
172 Lov nr. 525 af 12. juni 2009 
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og virkningen af værnsreglerne samt overgangsbestemmelser vil blive beskrevet indgående under 

hvert afsnit om de skattefrie omstruktureringer foretaget uden tilladelse i afsnit 8.6 til 8.8.  

 

8.2 Bindende ligningssvar ved omstruktureringer efter de objektive 

regler  

Ved gennemførsel af en skattefri omstrukturering efter de objektive regler er det deltagerne selv, 

der skal påse at reglerne er overholdt, således at omstruktureringen ved en senere ligning ikke 

risikerer at blive konverteret til en skattepligtig transaktion. 

 

Hvis der opstår tvivl om, hvorvidt en transaktion opfylder det objektive regelsæt kan der indhentes 

et bindende svar173. Herved kan den skattepligtige få besvaret deres skattespørgsmål på en sådan 

måde, at skattemyndigheden er bundet af besvarelsen, når myndigheden ved en eventuel senere 

ligning skal tage stilling til den gennemførte disposition174. Det bindende ligningssvar gives om den 

skattemæssige virkning for forespørgeren af en disposition, som forespørgeren har foretaget eller 

påtænker at foretage175. Forespørgsel om et bindende svar inden omstruktureringen efter de 

objektive regler gennemføres, sikrer deltagerne, at transaktionen ikke senere går hen og bliver 

skattepligtig. 

Hvis der indsendes en anmodning om et bindende svar, skal der ved planlægningen af den skattefrie 

omstrukturering tages højde for en vis svartid fra SKAT. 

  

8.3 Efterfølgende ansøgning om tilladelse 

I forbindelse med gennemførsel af en skattefri aktieombytning, spaltning eller tilførsel af aktiver i 

henhold til det objektive regelsæt, kan der samtidig indhentes en tilladelse hos SKAT176. De to 

regelsæt løber parallelt og valget mellem at anvende det ene system frem for det andet, udelukker 

ikke anvendelsen af det andet system på et senere tidspunkt.  

I visse tilfælde kan det være fordelagtigt at gennemføre omstruktureringen på et bestemt tidspunkt 

og det kan således i visse situationer være relevant at påbegynde omstruktureringen efter de 

                                                 
 
173 Bindende svar er reguleret i SFL §§ 21 – 25. 
174 Jf. SKAT’s vejledning om Processuelle regler afsnit C om bindende svar 
175 SFL § 21, stk. 1 
176 SKAT’s objektivering af reglerne om skattefri omstrukturering af selskaber 
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objektive regler, samtidig med at der søges om tilladelse fra SKAT.  Hvis der, efter gennemførsel af 

en skattefri omstrukturering efter de objektiverede betingelser, opnås tilladelse fra SKAT undgår 

selskabsdeltagerne at blive underlagt værnsreglerne177.  

 

Hvis der opnås afslag på at gennemføre transaktionen i henhold til tilladelsessystemet er der ikke 

noget til hindrer for, at den skattefrie omstrukturering efterfølgende gennemføres efter de objektive 

regler. Omstruktureringen vil da kunne gennemføres på præcis de samme vilkår, som hvis der ikke 

havde været søgt om tilladelse først.   

 

Denne mulighed er ikke ændret ved vedtagelsen af den nye lov og indførslen af holdingkravet178. 

Fremover vil en efterfølgende ansøgning om tilladelse typisk være relevant i de situationer, hvor 

den gennemførte omstrukturering ellers vil blive skattepligtig, for eksempel ved en afståelse af 

vederlagsaktierne indenfor en periode på tre år fra omstruktureringstidspunktet. Konverteringen fra 

skattefri til skattepligtig kan således undgås, hvis der søges om tilladelse fra SKAT, hvori det kan 

godtgøres at omstruktureringen samt den efterfølgende aktieafståelse er forretningsmæssigt 

begrundet179. Afgørelsen heraf vil bero på en samlet konkret vurdering fra SKAT ud fra gældende 

praksis180. 

 

Ovenstående kan være relevant i den situation, hvor et tandlægeselskab har foretaget en skattefri 

aktieombytning uden tilladelse, således at aktionæren efter gennemførslen af transaktionen har 

etableret en holding konstruktion, som det ses af nedenstående figur. 

                                                 
 
177 SKAT’s objektivering af reglerne om skattefri omstrukturering af selskaber 
178 Lov nr. 525 af 12. juni 2009 
179 Bemærkninger til L 202 af 22. april 2009 
180 Artikel: Skattefri omstrukturering af selskaber uden tilladelse – nye regler fra 2010 
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Figur 8.3.1: Skattefri aktieombytning uden tilladelse, egen tilvirkning 
 
I dette tænkte eksempel er aktionæren også den eneste ansatte i driftsselskabet. Hvis han for 

eksempel to år efter gennemførslen af den skattefrie omstrukturering kom ud for en ulykke eller på 

anden måde blev uarbejdsdygtig, ville driftsselskabets forretningsgrundlag være væk. I dette 

tilfælde vil det være yderst relevant for aktionæren at søge om en efterfølgende tilladelse fra SKAT. 

Som nævnt ovenfor kræver det dog, at aktionæren kan sandsynliggøre at både omstruktureringen 

samt den efterfølgende afståelse er forretningsmæssig begrundet. I dette tilfælde kunne 

omstruktureringen være foretaget ud fra et ønske om et senere generationsskifte, og afståelsen i at 

aktionæren er blevet uarbejdsdygtig og derved ikke længere kan skabe et forretningsgrundlag for 

selskabet. Om dette kunne skabe grundlag for at leve op til den forretningsmæssige begrundelse, må 

bero på den konkrete vurdering som SKAT foretager.    

 

8.4 Skift i skattemæssig status 

Ved vedtagelse af lov nr. 525 af den 12. juni 2009 er der i ABL § 33A indsat en ny bestemmelse 

som er gældende fra og med indkomståret 2010. Denne bestemmelse omhandler situationer, hvor 

der sker et skift i den skattemæssige status af en aktiebeholdning. Det kan være i den situation, hvor 

en koncern- eller datterselskabsaktie skifter status til porteføljeaktie eller omvendt.  

Tandlæge 
aktionær 

Tandlæge - 
driftsselskab 

Tandlæge 
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Tandlæge -
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Hvis der sker et skift i den skattemæssige status, skal de pågældende aktier anses for afstået og 

anskaffet igen til handelsværdien på det tidspunkt, hvor det skattemæssige skift sker181.  

Reglerne er også gældende selvom skiftet indtræder i forbindelse med gennemførslen af en skattefri 

omstrukturering, hver enten der er tale om ombytning af aktier, spaltning, tilførsel af aktiver eller 

fusion, jf. ABL § 33 A, stk. 3, 2. pkt. Det er uden betydning om omstruktureringen er gennemført 

med eller uden tilladelse fra SKAT. Det vil sige, at aktier der skifter skattemæssig status i 

forbindelse med en skattefri omstrukturering anses for afstået og generhvervet, hvilket betyder, at 

aktionæren vil blive beskattet på grund af den manglende succession på aktionærsiden182.  

 

8.5 Omkostninger til revisor og advokat i forbindelse med den skattefrie 

omstrukturering 

Særreglen i LL § 8 J der giver fradrag for revisor- og advokatudgifter, som er afholdt i forbindelse 

med etablering eller udvidelse af en eksisterende erhvervsvirksomhed og som tidligere har været 

anvendt til at opnå fradrag for de pågældende omkostninger i forbindelse med skattefrie 

omstruktureringer er ophævet fra og med indkomståret 2010. 

Der kan således kun opnås fradrag for udgifter som er afholdt inden indkomståret 2010. I de 

tilfælde hvor der er afholdt udgifter i 2009 vedrørende en omstrukturering, som først finder sted i 

indkomståret 2010, kan udgifterne først fradrages i indkomståret 2010183.  

 

8.6 Skattefri aktieombytning uden tilladelse 

Som alternativ til at gennemføre en skattefri aktieombytning med tilladelse fra SKAT, blev det som 

tidligere nævnt med vedtagelsen af lov nr. 343 af den 18. april 2007 muligt at foretage en skattefri 

aktieombytning uden forudgående tilladelse. Lovgrundlaget herfor fremgår af ABL § 36 A, som 

efterfølgende ved vedtagelsen af lov nr. 525 af den 12. juni 2009 er afløst af ABL § 36, stk. 6 for 

skattefrie aktieombytninger foretaget efter den 22. april 2009184. 

 

                                                 
 
181 Artikel: Skattefri omstrukturering af selskaber uden tilladelse – nye regler fra 2010 
182 Artikel: Skattefri omstrukturering af selskaber uden tilladelse – nye regler fra 2010 
183 Ikrafttrædelsesbestemmelsen § 22, stk. 19 
184 Lov nr. 525 af 12. juni 2009 har virkning fra og med indkomståret 2010. Brugen af ABL § 36, stk. 6 ved 
aktieombytninger foretaget efter den 22. april 2009 er således udtryk for en overgangsregel 
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Den nedenstående redegørelse for de objektive regler vil tage udgangspunkt i de bestemmelser, der 

blev vedtaget i henhold til lov nr. 343 af den 18. april 2007 og der vil i forlængelse heraf løbende 

blive redegjort for ændringer heraf vedtaget i henhold til lov nr. 525 af den 12. juni 2009. 

 

8.6.1 Betingelser 

Gennemførsel af en skattefri aktieombytning uden tilladelse medfører, i modsætning til en skattefri 

aktieombytning med tilladelse, at der alene skal ske overholdelse af en række objektive betingelser. 

Enkelte af betingelserne er særegne for reglerne om aktieombytning uden tilladelse, men de fleste 

svarer til de gældende objektive betingelser ved brug af tilladelsessystemet185. Det er ikke et krav 

ved gennemførsel af en skattefri aktieombytning uden tilladelse, at der sker opfyldelse af den 

subjektive betingelse. Årsagen hertil er, at opfyldelsen af de særegne betingelser samt efterfølgende 

værnsregler forhindrer, at der foretages omstrukturering i de tilfælde, hvor formålet alene er 

skatteundgåelse. Dette fremgår direkte af forarbejderne til ABL § 36 A, som var det oprindelige 

lovgrundlag for de objektive regler: ”Værnsreglerne er udformet, så de kan varetage de samme 

hensyn, som i dag påses i tilladelsessystemet, og som ligger bag de vilkår der stilles i 

tilladelsespraksis”186.   

 

I lighed med reglerne om tilladelse er det et krav i henhold til de objektive regler, at selskaberne er 

omfattet af begrebet selskab i en medlemsstat i artikel 3 i direktiv 90/434/EØF eller er selskaber, 

som svarer til danske aktie- eller anpartsselskaber, men som er hjemmehørende i lande uden for EU. 

Definitionen af en aktieombytning omfattet af ABL § 36 A (aktieombytninger foretaget før den 22. 

april 2009) og ABL § 36, stk. 6 (aktieombytninger foretaget efter den 22. april 2009) er identisk 

med definitionen for en skattefri aktieombytning med tilladelse, idet det fremgår af de to 

bestemmelser at disse følger ABL § 36, stk. 2187. En aktieombytning uden tilladelse er dermed, i 

lighed med en aktieombytning med tilladelse, underlagt kravet om opnåelse eller besiddelse af 

stemmeflertallet i det erhvervede selskab. 

 

                                                 
 
185 Skatteretten 2, side 612 samt artikel; Objektivisering af reglerne om skattefrie omstruktureringer, side 1559 
186 Fusionsskatteloven med kommentarer, side 664 
187 Jf. afsnit 7.1 Skattefri aktieombytning med tilladelse for uddybning af definitionen 
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Den almindelige successionsregel i FUSL § 11, stk. 1, 1. pkt. som er gældende ved 

tilladelsessystemet, er ved en skattefri aktieombytning uden tilladelse erstattet af et krav om, at 

vederlæggelsen skal sker til handelsværdi, jf. ABL § 36, stk. 6, 2. pkt. Dette medfører, at værdien af 

vederlagsaktierne samt en eventuel udligningssum skal svare til handelsværdien af de ombyttede 

aktier på ombytningsdatoen. Betingelsen er videreført fra den nu ophævede ABL § 36 A, stk. 3188. 

Formålet med betingelsens indførsel er at forhindre, at aktionæren i de tilfælde hvor 

aktieombytningen sker til et selskab med flere aktionærer, ved hjælp af et skævt ombytningsforhold 

forærer det erhvervende selskab (og dermed eventuelle andre aktionærer i dette selskab) værdier 

uden at få et tilsvarende vederlag189.  

 

Fastlæggelse af handelsværdien giver som udgangspunkt ikke problemer, hvis aktieombytningen 

omfatter flere aktionærer og disse er uafhængige parter med modstridende interesser. Hvis der 

derimod er tale om interesseforbundne parter kan handelsværdien som udgangspunkt fastlægges 

ved hjælp af TS cirkulære 2000-9: Værdiansættelse af aktier og anparter samt TS cirkulære 2000-

10: Værdiansættelse af goodwill. SKAT har den 21. august 2009 offentliggjort en ny vejledning til 

værdiansættelse af virksomheder og virksomhedsandele, herunder goodwill. Af vejledningen 

fremgår det, at SKAT hidtidig har fundet det uklart i hvilke situationer de to nævnte cirkulærer 

afspejler den reelle markedsværdi. Det er således SKAT’s hensigt, at den nye vejledning skal give 

virksomhederne og rådgiverne et overblik over, hvilke værdiansættelsesmetoder SKAT kan 

anerkende i den pågældende situation. Cirkulærerne ophæves ikke som følge af den nye vejledning, 

men indskrænkes betydeligt, idet det konkluderes i vejledningen, at goodwill cirkulæret oftest kun 

vil være anvendeligt i håndværkervirksomheder eller andre mindre erhvervsdrivende virksomheder 

med et relativt stabilt indtjeningsniveau og meget begrænsede immaterielle aktiver. Da vejledningen 

ikke konkret afgrænser i hvilke tilfælde værdiansættelsesmodellerne i den nye vejledning skal 

anvendes frem for cirkulærerne, vil det være en god ide at søge om bindende svar hos SKAT 

omkring den fastlagte handelsværdi190. Dette skyldes, at konsekvensen af at gennemføre en 

ombytning, som ved en efterfølgende ligning ikke anses for at være sket til handelsværdi bevirker, 

at aktieombytningen bliver skattepligtig.  

 

                                                 
 
188 Skatteretten 2, side 612 
189 Svar på spørgsmål 31 i udvalgsbehandlingen af lovforslag 110A 
190 ReviFax nr. 846: Ny værdiansættelsesvejledning 
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Vederlæggelse til handelsværdi vil altid være tilfældet, når aktionærerne vederlægges med aktier i 

det nystiftende erhvervende selskab (holdingselskab) i samme forhold, som de ejede aktier i det 

erhvervede selskab (driftsselskab), og det erhvervende selskab bliver eneaktionær i det erhvervede 

selskab191.  

  

Af ABL § 36 A, stk. 9 fremgår det, at det erhvervende selskab (holdingselskabet) er forpligtiget til, 

senest samtidig med indsendelse af selskabsselvangivelsen for det indkomstår, hvori 

aktieombytningen er gennemført, at give meddelelse til SKAT om, at selskabet har deltaget i en 

skattefri aktieombytning uden tilladelse. Denne betingelse er efter vedtagelsen af lov nr. 525 

videreført i ABL § 36, stk. 7. Der er ikke tale om en objektiv betingelse i lighed med de ovenfor 

gennemgåede betingelser, idet manglende meddelelse til SKAT ikke medfører at aktieombytningen 

bliver skattepligtig, men alene at selvangivelsen anses for selvangivet ukorrekt192.  

 

En gennemførsel af en skattefri aktieombytning uden tilladelse medfører, at selskaber bliver 

omfattet af en udvidet ligningsfrist, som løber til den 1. maj i det sjette år efter ombytningsåret, jf. 

SFL § 26, stk. 8. Udvidelsen er kun gældende i relation til reglerne om udbyttebegrænsning. Med 

lov nr. 525 er den udvidede ligningsfrist videreført, således at denne er gældende i relation til 

holdingkravet. 

 

Herudover svarer betingelserne for at gennemføre en aktieombytning uden til tilladelse til 

betingelserne i henhold til tilladelsessystemet, jf. afsnit 7.2.1.1.  

 

Af ovenstående fremgår det, at vedtagelsen af lov nr. 525 alene haft den betydning for de objektive 

betingelser, at bestemmelsen i ABL § 36 A er blevet ophævet og videreført i ABL § 36.   

 

8.6.2 Skattemæssige konsekvenser for selskaberne 

I lighed med strukturen i afsnit 8.6.1 vil nærværende afsnit alene redegøre for de områder, hvor de 

skattemæssige konsekvenser ved gennemførsel af en aktieombytning uden tilladelse afviger fra 

tilladelsessystemet.  

                                                 
 
191 Artikel: Objektivering af reglerne om skattefrie omstruktureringer, side 1559 
192 Fusionsskatteloven med kommentarer, side 673 
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I henhold til ABL § 36 A, stk. 5 anses det erhvervende selskab (holdingselskabet) for at have 

anskaffet aktierne i det erhvervede selskab på tidspunktet for ombytningen for den oprindelige 

skattemæssige anskaffelsessum. Anskaffelsessummen opgøres efter gennemsnitsmetoden, jf. ABL 

§ 26 med den undtagelse, at hvis den oprindelige anskaffelsessum er højere end handelsværdien på 

tidspunktet for ombytningen, skal anskaffelsessummen fastsættes til handelsværdien. Undtagelsen 

forhindrer, at det erhvervende selskab afhænder aktierne umiddelbart efter ombytningen 

udelukkende med det formål at realisere et fradragsberettiget tab, der kan fremføres og modregnes i 

avancer på aktier ejet under 3 år.  

 

ABL § 36 A, stk. 5 medfører på grund af den manglende succession i anskaffelsestidspunktet, at 

selskabet realiserer en skattepligtig avance ved salg umiddelbart efter ombytningen i henhold til 

ABL § 8, hvorfor bestemmelsen indirekte tilskynder det erhvervende selskab (holdingselskab) til at 

beholde aktierne i 3 år, idet det herefter vil være muligt at afhænde aktierne skattefrit i henhold til 

ABL § 9. Lovgivningen er således tilrettelagt således, at virkningen af bestemmelsen har samme 

effekt som det 3-årige anmeldelsesvilkår ved gennemførsel af en skattefri aktieombytning med 

tilladelse.  

 

Hvis det erhvervende selskab (holdingselskab) på tidspunktet for ombytningen har fremførte 

fradragsberettigede tab på aktier kan selskabet ikke fradrage tabet i en gevinst ved salg af aktierne i 

det erhvervede selskab, jf. ABL § 36 A, stk. 5. Der sker således ikke en egentlig fortabelse af tabet, 

men alene en begrænsning heraf. Bestemmelsen har til formål at forhindre, at omstruktureringen 

alene benyttes til at konvertere en skattepligtig avance ved salg af en virksomhed til en skattepligtig 

aktieavance, hvori fremførte kildeartsbegrænsede tab kan fradrages193. Bestemmelse er efter 

vedtagelsen af lov nr. 525 ikke videreført i det nye regelsæt. Årsagen hertil er, at efter vedtagelsen 

af Forårspakken 2.0 vil en eventuel realiseret aktieavance være skattefri og dermed er 

tabsbegrænsningen gjort overflødig194.    

 

Vedtagelsen af Forårspakken 2.0 har, som tidligere nævnt ovenfor, ændret reglerne vedrørende 

beskatningen af selskabers avancer, hvilket medfører, at det erhvervende selskab kan afstå aktierne i 

                                                 
 
193 Fusionsskatteloven med kommentarer, side 667 
194 Jf. afsnit 3.2.1 



92 
 

det erhvervede selskab skattefrit umiddelbart efter ombytningen. Det betyder, at der ikke er behov 

for at opretholde reglen om succession i anskaffelsessum, hvilket er baggrunden for at 

bestemmelsen i ABL § 36 A, stk. 5 ikke er videreført efter vedtagelsen af lov nr. 525. Aktionærer 

som gennemfører aktieombytninger efter den 22. april 2009 vil således anses for at have anskaffet 

aktierne på ombytningstidspunktet til handelsværdien på dette tidspunkt. 

  

8.6.3 Skattemæssige konsekvenser for aktionærerne 

Som hovedregel sker der succession i vederlagsaktierne. Dette er ensbetydende med, at de 

oprindelige aktionærer anses for at have anskaffet vederlagsaktierne på samme tidspunkt og til 

samme anskaffelsessum som de ombyttede aktier, jf. ABL § 36 A, stk. 4. Efter vedtagelsen af lov 

nr. 525 sker successionen i henhold til ABL § 36, jf. FUSL § 11. 

 

Som undtagelse til successionsadgangen gælder det, at hvis den ombyttende aktionær er et selskab 

som forud for aktieombytningen besad aktier i både det erhvervede og det erhvervende selskab, 

anses både vederlagsaktier og eksisterende aktier for anskaffet på ombytningstidspunktet, jf. ABL § 

36 A, stk. 4, 2. pkt. Successionen i anskaffelsessummen berøres ikke af undtagelsesreglen. Årsagen 

til undtagelsen er, at selskabsaktionæren ved at ombytte aktier i et selskab der har været ejet under 3 

år med aktier i et selskab der har været ejet over 3 år, som følge af FIFO-princippet i samspil med 

gennemsnitsmetoden vil have mulighed for at afstå aktierne skattefrit efter ABL § 9. 

Undtagelsesbestemmelsen medfører således, at samtlige af selskabsaktionærens aktier anses for 

anskaffet på ombytningsdatoen og først 3 år efter denne dato vil aktierne kunne afhændes 

skattefrit195.  

 

Som følge af vedtagelsen af Forårspakken 2.0 skal der fremover ikke tages hensyn til ejertiden ved 

beskatningen af realiserede aktieavancer196. Dette er baggrunden for, at den ovenfor beskrevne 

undtagelse ikke er gældende efter vedtagelsen af lov nr. 525, hvorfor selskabsaktionærer fremover 

indtræder i fuld succession i lighed med personaktionærer.  

 

                                                 
 
195 Fusionsskatteloven med kommentarer, side 666 
196 Jf. afsnit 3.2.1 for en uddybende beskrivelse 
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8.6.4 Værnsregler 

8.6.4.1 Begrænsning i udlodning af udbytter 

Ved gennemførsel af en skattefri aktieombytning uden tilladelse fra SKAT i henhold til ABL § 36 

A bliver deltagerne i omstruktureringen omfattet af en regel om begrænsning i udlodning af 

udbytter, jf. ABL § 36 A, stk. 7. Reglen fastsætter en begrænsning på, hvor stort et skattefrit udbytte 

det erhvervende selskab (holdingselskab) kan modtage fra det erhvervede selskab (driftsselskab) i 

en periode på 3 år efter ombytningen. Indførslen af bestemmelsen har til hensigt, at forhindre at det 

erhvervede selskab (driftsselskabet) tømmes for værdier ved, at der foretages udlodning til det 

erhvervende selskab (holdingselskabet) med det formål for øje at undgå eller formindske en 

eventuel aktieavance og dermed omgå successionen i anskaffelsessummen197.  

 

I henhold til ABL § 36 A, stk. 7 består udbyttebegrænsningen i, at det erhvervende selskab i en 

periode på 3 år fra ombytningstidspunktet ikke må modtage skattefrit udbytte af aktierne i det 

erhvervede selskab, der overstiger selskabets andel af det ordinære resultat for det regnskabsår 

udlodningen vedrører. Resultatandelen fastlægges som udgangspunkt på baggrund af det 

erhvervende selskabs andel af det erhvervede selskabs aktiekapital. Der vil skulle ske regulering 

heraf i de tilfælde, hvor der modtages udbytte fra koncernforbundne selskaber, idet disse selskabers 

ejerandele så skal medregnes198. Ved det ordinære resultat forstås årets regnskabsmæssige resultat 

før skat og ekstraordinære poster opgjort i henhold til reglerne i årsregnskabsloven199. 

 

Det afgørende for overholdelse af udbyttebegrænsningen er størrelsen af det samlede modtagende 

udbytte i en periode på 3 år fra og med ombytningstidspunktet. Hvis det udloddende udbytte for det 

pågældende regnskabsår er mindre end hvad resultatandelen berettiger til, kan forskelsbeløbet 

opspares og benyttes i de efterfølgende indkomstår indenfor 3 års perioden. Opsparingen af en 

udlodningsret kan ske allerede fra det regnskabsår, der svarer til indkomståret før det indkomstår, 

hvor ombytningen gennemføres samt i de efterfølgende 3 indkomstår, jf. ABL § 36A, stk. 7, 3 pkt. 

Dette medfører, at hvis en aktieombytning er gennemført den 15. april 2009 kan det erhvervende 

selskab modtage udlodning på baggrund af regnskabsårene 2008, 2009, 2010 og 2011.  

                                                 
 
197 Fusionsskatteloven med kommentarer, side 670 
198 Senere i afsnittet vil udbytte fra koncernforbundne selskaber blive uddybet 
199 LV S.D.6.5.7 samt Fusionsskatteloven med kommentarer, side 669 
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Den opsparede udlodningsret skal reduceres i de tilfælde, hvor der realiseres regnskabsmæssige 

underskud i begrænsningsperioden.  

Hvis udlodningen overstiger resultatandelen vil aktieombytningen blive skattepligtig og 

transaktionen vil således blive håndteret som en afståelse af aktierne med dertilhørende 

avancebeskatning. Som en følgevirkning heraf vil det erhvervende selskab anses for at have 

anskaffet aktierne i det erhvervede selskab til handelsværdien på ombytningstidspunktet.  

Af ABL § 36 A, stk. 7, 5. pkt. fremgår det: ”Til udbytte medregnes ethvert tilskud eller udbytte af 

udbyttepræferenceaktier ydet af det erhvervede selskab og af koncernselskaber, som det erhvervede 

selskab direkte eller indirekte har bestemmende indflydelse over, til koncernselskaber, som det 

erhvervede selskab ikke har direkte eller indirekte bestemmende indflydelse over”. Der skal kun ske 

medregning af udbyttet eller tilskuddet i udbyttebegrænsningen, hvis koncernforbindelsen består på 

tidspunktet for udlodningen.  

 

Efter vedtagelsen af lov nr. 525 er den ovenfor beskrevne regel om udbyttebegrænsning ophævet fra 

og med indkomståret 2010. Udbyttebegrænsningsreglen er fremover afløst af et holdingkrav. 

Indholdet heraf vil blive gennemgået i det efterfølgende afsnit. For aktieombytninger foretaget 

inden den 22. april 2009 efter de tidligere gældende regler i ABL § 36 A medfører dette, at 

deltagerne kun er underlagt reglen om udbyttebegrænsning frem til indkomståret 2010. Herefter vil 

den pågældende omstrukturering, hverken være omfattet af udbyttebegrænsningsreglen eller det 

indførte holdingkrav. Omvendt vil aktieombytninger foretaget den 22. april 2009 og frem til 

indkomståret 2010 være underlagt både udbyttebegrænsningsreglerne samt holdingkravet200.  

 

8.6.4.2 Holdingkravet 

Som det fremgår af ovenstående vil skattefrie aktieombytninger uden tilladelse fra indkomståret 

2010 være underlagt et holdingkrav. Kravet fremgår af ABL § 36, stk. 6, 3. pkt., hvori det står at: ” 

Det er en betingelse, at det erhvervende selskab ikke afstår aktier i det erhvervede selskab i en 

periode på 3 år efter ombytningstidspunktet”. Holdingkravet løber fra ombytningstidspunktet, som 

er den dato, hvor aktieombytningen endeligt vedtages i det erhvervede selskab, og 3 år frem. 

                                                 
 
200 Lov nr. 525 af 12. juni 2009, ikrafttrædelsesbestemmelse § 22, stk. 17 
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Gennemførsel af en skattefri aktieombytning uden tilladelse den 1. november 2009 vil medføre, at 

det erhvervende selskab (holdingselskab) således vil være underlagt et krav om, at de modtagende 

vederlagsaktier ikke afstås før efter den 1. november 2012. 

 

Bestemmelsen har til formål at forhindre, at reglerne om skattefri aktieombytning uden tilladelse 

bliver anvendt til undgå avancebeskatning. Et eksempel herpå ses i de tilfælde, hvor en 

personaktionær ønsker at afhænde aktierne i sit driftsselskab. Ved et simpelt salg vil aktionæren 

skulle beskattes af den realiserede avance i henhold til ABL § 12. Uden holdingkravet vil 

afhændelsen efter ændringerne i aktieavancebeskatningsloven kunne ske skattefrit ved at foretage 

en skattefri aktieombytning uden tilladelse og dernæst lade holdingselskabet sælge driftsselskabet 

skattefrit. Gevinsten ved salget vil forøge holdingselskabets frie reserver som herefter kan udloddes 

til personaktionæren, hvorved værdien af holdingselskabet formindskes og dermed sker der en 

reduktion af den fremtidige avance ved salg af aktierne i holdingselskabet. 

 

Holdingkravet medfører således, at aktieombytningen som udgangspunkt bliver skattepligtig, hvis 

det erhvervende selskab (holdingselskab) afstår vederlagsaktierne indenfor en periode på 3 år efter 

ombytningen. Hvis aktionærkredsen består af flere end en aktionær og blot en af disse ikke 

overholder holdingkravet, vil omstruktureringen blive skattepligtige for samtlige aktionærer.  

 

Virkningen heraf er, at aktierne bliver behandlet som om afståelsen var sket til tredjemand, hvorved 

aktionæren skal beskattes i henhold til aktieavancebeskatningsloven. Det er ikke i strid med 

holdingkravet, hvis det erhvervende selskab afstår vederlagsaktierne i forbindelse med 

gennemførsel af en efterfølgende omstrukturering, så længe vederlaget herfor alene består af aktier, 

jf. ABL § 36, stk. 6, 4. pkt. Holdingkravet vedrørende den oprindelige aktieombytning vil i disse 

tilfælde blive videreført i sin restløbetid og vil således finde anvendelse på selskabsdeltageren 

henholdsvis det eller de deltagende selskaber i den efterfølgende omstrukturering, jf. ABL § 36, stk. 

6, 5. pkt. Konsekvensen af den efterfølgende skattefrie omstrukturering uden tilladelse er endvidere, 

at der vil opstå et nyt 3 års holdingkrav i relation til vederlagsaktierne modtaget i forbindelse 

hermed.     

 

Et eksempel på en efterfølgende omstrukturering fremgår af figur 8.6.4.2.1. I nedenstående situation 

har aktionæren den 1. november 2009 ombyttet sine aktier i et driftsselskab med aktier i et 
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holdingselskab og herefter har holdingselskabet den 1. februar 2010 ombyttet sine aktier i 

driftsselskabet med aktier i et mellemholdingselskab. Aktieombytningen og den efterfølgende 

omstrukturering medfører, at der sker en videreførelse af det oprindelige holdingkrav samt en 

stiftelse af et nyt holdingkrav. Som det fremgår af figuren har den efterfølgende omstrukturering 

den virkning, at holdingselskabet kan afstå aktierne i mellemholdingselskabet den 1. november 

2012, mens mellemholdingselskabet først kan sælge aktierne i driftsselskabet skattefrit efter den 1. 

februar 2013. 

 
Figur 8.6.4.2.1; Efterfølgende omstrukturering, egen tilvirkning 

 

Hvis vederlagsaktierne i en af de to gennemførte omstruktureringer afstås inden udløbet af det 

oprindelige holdingkrav vil både aktieombytningen og den efterfølgende omstrukturering blive 

skattepligtig. Hvis aktierne derimod først afstås efter udløbet af det oprindelige holdingkrav, men 

inden udløbet af det nye holdingkrav, vil alene den efterfølgende omstrukturering blive 

skattepligtig201. 

 

Som det fremgår af ordlyden i ABL § 36, stk. 6, 3. pkt. er holdingkravet alene et forbud mod 

afståelse af aktier, hvorfor øvrige ændringer af ejerforholdet i det erhvervede selskab 

(driftsselskabet), såsom efterfølgende nytegning af aktier ved en kapitalforhøjelse, ikke er omfattet 

af bestemmelsen. 

                                                 
 
201 Artikel: Skattefri omstrukturering af selskaber uden tilladelse – nye regler fra 2010, side 1 
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Holdingkravet anses endvidere ikke for brudt ved et statusskifte efter ABL § 33 A, fra 

porteføljeaktier til datterselskabs- eller koncernaktier eller fra datterselskabs- og koncernaktier til 

porteføljeaktier202 203. For aktionærerne vil statusskiftet dog ændre på det fremtidige 

beskatningsprincip. 

 

 Hvis holdingkravet brydes og det ikke sker som led i en efterfølgende omstrukturering vil 

aktieombytningen som nævnt blive skattepligtig. Dette kan dog undgås ved, at der efter eller 

undervejs i gennemførslen af den skattefrie omstrukturering uden tilladelse ansøges om tilladelse 

hos SKAT efter bestemmelserne i ABL § 36, stk. 1 eller stk. 3204. 

Hvis der sker afståelse af aktier der er underlagt holdingkravet skal SKAT have besked herom 

senest 1 måned efter afståelsen, jf. ABL § 36, stk. 7, 2. pkt. 

 

8.7 Skattefri spaltning uden tilladelse 

I lighed med aktieombytning uden tilladelse blev det ved vedtagelsen af lov nr. 343 af den 18. april 

2007 muligt at foretage skattefri spaltning uden forudgående tilladelse, jf. FUSL § 15 a, stk. 1, 4. 

pkt. Lovgrundlaget herfor fremgår af de eksisterende bestemmelser om skattefri spaltning i FUSL 

§§ 15 a og 15 b. Reglerne er efterfølgende blevet tilpasset ved vedtagelsen af lov nr. 525 af den 12. 

juni 2009 og skal benyttes ved gennemførsel af skattefrie spaltninger foretaget efter den 22. april 

2009. 

 

8.7.1 Betingelser 

De objektive betingelser som er gældende ved tilladelsessystemet skal som udgangspunkt også 

opfyldes for at reglerne om skattefri spaltning uden tilladelse kan anvendes. I tillæg hertil vil der 

være objektive betingelser, der knytter sig specifikt til reglerne om spaltning uden tilladelse og som 

således også skal opfyldes.  

 

                                                 
 
202 Fusionsskatteloven med kommentarer, side 614 
203 Jf. afsnit 8.4 for en nærmere beskrivelse af statusskifte efter ABL § 33A 
204 Jf. afsnit 8.3 for en uddybelse af efterfølgende ansøgning om tilladelse 
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Skattefri spaltning uden tilladelse forudsætter, at der er tale om spaltning i henhold til definitionen i 

FUSL § 15 a, stk. 2, som også er gældende for skattefri spaltning med tilladelse. Det er endvidere et 

krav i henhold til FUSL § 15 a, stk. 1, at selskabsdeltagerne opfylder begrebet selskab205. 

 

Reglerne om spaltning uden tilladelse kan ikke benyttes i de to følgende situationer: 

 

 Hvis det indskydende selskab har mere end én selskabsdeltager og en eller flere af disse har 

været selskabsdeltagere i mindre end 3 år uden at have rådet over flertallet af stemmerne og 

samtidig er eller ved spaltningen bliver selskabsdeltagere i det modtagende selskab, hvor de 

tilsammen råder over flertallet af stemmerne, jf. FUSL § 15 a, stk. 1, 5. pkt.  

 Hvis en selskabsdeltager, der kan modtage skattefrit udbytte af aktierne i det indskydende 

selskab, og som helt eller delvis vil være skattepligtig efter aktieavancebeskatningsloven ved 

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

jf. FUSL § 15 a, stk.1, 6. pkt. 

 

Førstnævnte situation har til hensigt at forhindre, at det indskydende selskab alene benytter 

regelsættet til at undgå beskatning, idet overdragelsen ellers vil blive betragtet som en skattepligtig 

afståelse af aktiver til tredjemand. Hvis samtlige af selskabsdeltagerne i det indskydende selskab 

omvendt har ejet aktierne i 3 år eller mere vil de objektive regler kunne benyttes. Af 

SKM2008.370.SR fremgår det, at Skatterådet bekræfter, at selskabsdeltagere ikke behøver at have 

ejet samtlige af aktierne i det indskydende selskab i mere end 3 år, hvilket må formodes at være 

gældende generelt og ikke kun i det konkrete tilfælde, hvor der er opnået bindende svar.  

Betingelsen er fortsat gældende efter vedtagelsen af lov nr. 525, jf. FUSL § 15 a, stk. 1, 8. pkt. 

 

Følgende forhold skal foreligge for, at bestemmelsen i FUSL § 15 a, stk. 1, 6. pkt. finder 

anvendelse206: 

 

 Der skal være tale om en grenspaltning 

 Der skal udbetales en kontant udligningssum 

                                                 
 
205 Jf. afsnit 7.6.1 for en uddybelse heraf 
206 Artikel: Objektivisering af reglerne om skattefri omstrukturering, side 1564 
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 Der skal være tale om en selskabsaktionær, der modtager den kontante udligningssum som 

skattefrit udbytte207 

 Selskabsdeltageren skal kunne beskattes ved afståelsen af aktierne i det indskydende 

selskab. 

 

Reglen er videreført i FUSL § 15 a, stk. 1, 9. pkt. efter vedtagelsen af lov nr. 525. Eneste forskel er, 

at det nu tydeligt fremgår af bestemmelsen, at reglen kun er relevant, hvis der er tale om 

næringsaktier. 

 

Det er endvidere en betingelse for at kunne foretage en skattefri spaltning uden tilladelse, at det 

modtagende spaltningsvederlag svarer til handelsværdien, jf. FUSL § 15 a, stk. 2, 2. pkt. Værdien af 

vederlagsaktierne med tillæg af en eventuel kontant udligningssum skal således svare til 

handelsværdien af de udspaltede aktiver og passiver208. Betingelsen er videreført i uændret form og 

placering efter vedtagelsen af lov nr. 525. Handelsværdien opgøres pr. den regnskabsmæssige 

spaltningsdato og det anses således at være af uvæsentlig betydning, hvis der sker værdiforskydning 

af handelsværdien frem til den skatteretlige spaltningsdato209. 

 

Gennemførsel af skattefri spaltning er endvidere betinget af, at der sker opfyldelse af 

balanceproportionalitetskravet. Dette er ensbetydende med, at forholdet mellem aktiver og 

forpligtelser, som overføres til det modtagende selskab skal svare til forholdet mellem aktiver og 

forpligtelser i det indskydende selskab, jf. FUSL § 15 a, stk. 2, 3. pkt. Forholdet skal opgøres på 

spaltningstidspunktet på baggrund af handelsværdier og ikke eventuelle bogførte værdier210.  

Hvis de pågældende aktiver og forpligtelser udspaltes til et eksisterende selskab, skal der i 

vurderingen af balanceproportionalitetskravet ikke tages hensyn til det modtagende selskabs aktiver 

og forpligtelser, idet det alene er forholdet mellem de udspaltede aktiver og forpligtelser og det 

indskydende selskabs aktiver og forpligtelser der er relevant211. 

 

                                                 
 
207 Skal have ejet mindst 10 % af aktiekapitalen i det indskydende selskab i mindst 1 år. Kravet om 1 års ejertid er 
afskaffet efter indførslen af Forårspakken 2.0 
208 Fusionsskatteloven med kommentarer, side 439 
209 Fusionsskatteloven med kommentarer, side 439 
210 Fusionsskatteloven med kommentarer, side 441 
211 Artikel: Objektivering af reglerne om skattefrie omstruktureringer, side 1565 
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Det oprindelige objektive regelsæt benyttede i vurderingen af om balanceproportionalitetskravet var 

opfyldt, begreberne ”aktiver og gæld”. Dette medførte, at vurderingen skulle ske uden hensyntagen 

til regnskabsmæssige hensættelser. Dette blev ændret ved vedtagelse af lov nr. 98 af 10. februar 

2009, som var en lille reparationspakke til de i april 2007 vedtagne regler om skattefri 

omstrukturering uden tilladelse, således at bestemmelsen i dag lyder ”aktiver og forpligtelser”. Der 

skal således fremadrettet både tages hensyn til gæld og regnskabsmæssige hensættelser, såsom 

udskudt skat.  

 

Et eksempel på opfyldelse af kravet fremgår af følgende eksempel: Et selskab, der beskæftiger sig 

med to driftsaktiviteter, ønsker at udskille den ene aktivitet til et særskilt selskab for at 

risikoafgrænse den samlede virksomhed212. Før spaltningen androg det indskydende selskabs 

samlede aktiver t.kr 2.000 og selskabets forpligtelser t.kr. 500. Dette medfører, at de udspaltede 

aktiver og passiver skal være i forholdet 2.000:500 for at balanceproportionalitetskravet er opfyldt 

og reglerne om skattefri spaltning uden tilladelse kan anvendes. En udskillelse af aktiver for i alt 

t.kr. 1.000 betinger, at der skal ske overførsel af forpligtelser til en værdi af i alt t.kr. 250.  

 

Balanceproportionalitetskravet er, efter vedtagelsen af lov nr. 525, videreført i uændret form og med 

uændret placering i fusionsskatteloven.    

 

Hvis spaltningen uden tilladelse gennemføres som en grenspaltning vil der i tillæg til 

balanceproportionalitetskravet fortsat skulle ske opfyldelse af grenkravet, jf. FUSL 15 a, stk. 3. I de 

tilfælde, hvor forholdet mellem aktiver og forpligtelser i virksomhedsgrenen ikke svarer til 

forholdet mellem aktiver og forpligtelser i det indskydende selskab, vil det være muligt at afhjælpe 

denne problemstilling ved at udspalte ikke-grenrelaterede likvide midler i et sådant omfang, så 

kravet opfyldes213. 

 

Formålet med bestemmelsen er, at forhindre reglerne om skattefri spaltning uden tilladelse bliver 

benyttet til at overføre forpligtelser i et forhold, der overstiger forholdet mellem aktiver og 

forpligtelser i det indskydende selskab og herved reducere den skattepligtige avance, som en senere 

afståelse af aktierne i det modtagende selskab vil medføre. Bestemmelsen udelukker endvidere, at 

                                                 
 
212 Jf. afsnit 3.1.1 
213 Fusionsskatteloven med kommentarer, side 445 
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der efterlades forpligtelser i det indskydende selskab, der overstiger det hidtidige forhold mellem 

aktiver og forpligtelser, således at den skattepligtige avance ved et senere salg af aktierne i det 

indskydende selskab reduceres214. 

 

Af FUSL § 15 b, stk. 3 fremgår det, at det modtagende selskab er forpligtiget til, senest samtidig 

med indsendelse af selskabsselvangivelsen for det indkomstår, hvori spaltningen er gennemført, at 

give meddelelse til SKAT om, at selskabet har deltaget i en skattefri spaltning uden tilladelse. 

Betingelsen er efter vedtagelsen af lov nr. 525 videreført i uændret form og med uændret placering. 

Den skattefrie spaltning uden tilladelse medfører endvidere, at selskaberne bliver omfattet af en 

udvidet ligningsfrist, som løber til den 1. maj i det sjette år efter ombytningsåret, jf. SFL § 26, stk. 

8215.  

 

8.7.2 Skattemæssige konsekvenser for selskaberne 

De skattemæssige konsekvenser for det indskydende og det/de modtagende selskaber vil være 

enslydende med de skattemæssige konsekvenser ved gennemførsel af spaltning med tilladelse, 

hvorfor der henvises til afsnit 7.3.2 for en redegørelse heraf. 

 

8.7.3 Skattemæssige konsekvenser for aktionærerne 

Den skattefrie spaltning uden tilladelse fra SKAT medfører, at personaktionærer indtræder i 

succession på samme vilkår som ved gennemførsel af en skattefri spaltning med tilladelse, jf. afsnit 

7.3.3.  

 

For selskabsaktionærer vil vederlagsaktierne derimod blive anset for at være erhvervet på 

spaltningstidspunktet, men til samme anskaffelsessum som aktierne i det indskydende selskab. 

Selskabsaktionærens eventuelle eksisterende aktier i både det indskydende og det modtagende 

selskab vil ligeledes anses for erhvervet på spaltningstidspunktet, jf. FUSL § 15 b, stk. 7. Formålet 

med bestemmelsen er den samme som undtagelsesbestemmelsen til successionsadgangen for 

selskabsaktionærer ved gennemførsel af en aktieombytning, hvorfor der henvises til afsnit 8.6.3 for 

                                                 
 
214 Fusionsskatteloven med kommentarer, side 440 
215 Jf. afsnit 8.6.1 for uddybelse heraf. 
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en uddybelse heraf. Bestemmelsen er ophævet ved vedtagelsen af lov nr. 525 med virkning fra 

indkomståret 2010 og for spaltninger gennemført efter den 22. april 2009. 

 

8.7.4 Værnsregler 

8.7.4.1 Begrænsning i udlodning af udbytter 

Det er ikke muligt at gennemføre en skattefri spaltning uden tilladelse, hvis selskabsdeltageren efter 

spaltningsdatoen for det indskydende selskab og op til 3 år efter vedtagelsen af spaltningen 

modtager skattefrit udbytte af sine aktier i de deltagende selskaber, jf. FUSL § 15 b, stk. 8. 

Bestemmelsen er dog kun gældende, hvis det skattefrie udbytte overstiger selskabsdeltagerens andel 

af det ordinære resultat for det regnskabsår, som uddelingen vedrører. Ved grenspaltning skal der 

tages højde for udbytte modtaget både fra det indskydende og det modtagende selskab.  

 

Indhold og virkning af udbyttebegrænsningsreglen er ens for både aktieombytning og spaltning, 

hvorfor der henvises til afsnit 8.6.4.1 for en redegørelse heraf.  

 

Til forskel fra aktieombytning er det muligt at gennemføre en skattefri spaltning med 

tilbagevirkende kraft, hvilket er årsagen til at udbyttebegrænsningsperioden løber fra 

spaltningsdatoen for det indskydende selskab og frem til 3 år efter vedtagelsesdatoen. 

 

8.7.4.2 Holdingkravet 

Med virkning fra indkomståret 2010 og for spaltninger gennemført den 22. april 2009 eller senere er 

den ovenfor beskrevne regel om udbyttebegrænsning ophævet og afløst af et holdingkrav, jf. FUSL 

§ 15 a, stk. 1, 5. pkt. Af bestemmelsen fremgår det, at det er en betingelse for anvendelsen af 

reglerne om spaltning uden tilladelse, 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.  

 

Som det fremgår af ordlyden i bestemmelsen omfatter holdingkravet både selskabernes aktier i det 

indskydende og det modtagende selskab, mens personaktionærer helt er undtaget af værnsreglen. 
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Holdingkravet ved gennemførsel af en skattefri spaltning uden tilladelse er illustreret i nedenstående 

figur 8.2.4.2.1: 

 

 

 
Figur 8.2.4.2.1: Holdingkrav, egen tilvirkning 
 
 
Af figuren fremgår det som beskrevet ovenfor, at alene selskabsaktionæren er omfattet af 

holdingkravet. På trods heraf vil Holdingselskab B A/S’s afståelse af aktierne i Driftsselskab C2 

A/S i 3 års-perioden medføre, at spaltningen bliver anset som skattepligtig afståelse af aktier for 

såvel person A som selskab B A/S, samt en skattepligtig afståelse af aktiver og passiver for selskab 

C1 A/S (før spaltningen Driftsselskab C A/S).  

 

Herudover er virkningen af holdingkravet, samt undtagelsen om efterfølgende omstrukturering og 

dermed muligheden for at omgå holdingkravet ved tegning af nye aktier, enslydende med 

holdingkravet ved gennemførsel af en skattefri aktieombytning uden tilladelse, hvor der henvises til 

afsnit 8.6.4.2 for en uddybende beskrivelse heraf. 

 

Det følger af FUSL § 15 a, stk. 6, 2. pkt., at SKAT skal have meddelelse, hvis der efter 

gennemførslen af den skattefrie spaltning uden tilladelse sker en afståelse af aktier, som er omfattet 

af holdingkravet.  

 

8.8 Skattefri tilførsel uden tilladelse 

I henhold til FUSL § 15 c, stk. 1, 4. pkt. er det muligt at gennemføre en skattefri tilførsel af aktiver 

uden tilladelse fra SKAT. Bestemmelsen herom blev, i lighed med reglerne om skattefri 
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aktieombytning og spaltning uden tilladelse, vedtaget ved lov nr. 343 den 18. april 2007 og er 

senest ændret ved vedtagelsen af lov nr. 525 den 12. juni 2009. Bestemmelserne om det objektive 

regelsæt fremstår som et valgfrit alternativ til reglerne i henhold til tilladelsessystemet.  

 

8.8.1 Betingelser 

I lighed med reglerne om skattefri tilførsel af aktiver med tilladelse er definitionen i FUSL § 15 c, 

stk. 2 også gældende for skattefrie tilførsel af aktiver uden tilladelse216. Selskabsdeltagerne skal 

endvidere være omfattet af begrebet selskab i en medlemsstat i artikel 3 i direktiv 90/434/EØF og 

ikke ved beskatningen her i landet anses for en transparent enhed, jf. FUSL § 15 c, stk. 1, 1. pkt. 

Som undtagelse hertil kan det nævnes, at det ikke er muligt for et selskab hjemmehørende i 

udlandet med fast driftssted i Danmark og som har bestemmende indflydelse i det modtagende 

selskab at gennemføre en tilførsel af aktiver efter de objektive regler, jf. FUSL § 15 c, stk. 1, 8. 

pkt.217. 

 

I lighed med en tilførsel af aktiver gennemført efter tilladelsessystemet, vil tilsvarende transaktion 

gennemført uden tilladelse betinge, at de objektive krav om, at det tilførte skal udgøre en gren af en 

virksomhed og at det indskydende selskab alene må vederlægges i aktier i det modtagende selskab 

er opfyldt. For en nærmere redegørelse heraf henvises til afsnit 7.4.1, hvor kravene er behandlet i 

dybden. 

Som konsekvens af, at transaktionen gennemføres uden tilladelse fra SKAT opnår 

selskabsdeltagerne dermed ikke en forhåndsgodkendelse af, at grenkravet i henhold til FUSL § 15 c, 

stk. 2 er opfyldt. Dette medfører en risiko for, at SKAT ved en efterfølgende ligning vurderer, at 

grenkravet ikke lever op til definitionen i bestemmelsen, hvorved tilførslen vil blive betragtet som 

en skattepligtig afståelse af aktiver og passiver. Det kan således være en fordel i tvivlssituationer at 

forespørge SKAT om et bindende svar.  

 

Der stilles ingen yderligere betingelser til gennemførsel af en tilførsel af aktiver uden tilladelse fra 

SKAT.  

 

                                                 
 
216 Jf. afsnit 7.4.1 for nærmere beskrivelse heraf 
217 I henhold til afsnittet Problemafgrænsning vil dette ikke blive uddybet nærmere  
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Af FUSL § 15 c, stk. 5 fremgår det, at det modtagende selskab er forpligtiget til, senest samtidig 

med indsendelse af selskabsselvangivelsen for det indkomstår, hvori tilførslen er gennemført, at 

give meddelelse til SKAT om, at selskabet har deltaget i en skattefri tilførsel af aktiver uden 

tilladelse. Betingelsen er efter vedtagelsen af lov nr. 525 videreført i uændret form, men flyttet til 

FUSL § 15 c, stk. 6. Det hidtidige krav om selvangivelse af anskaffelsessummen for 

vederlagsaktierne i FUSL § 15 d, stk. 5 er derimod ophævet efter lovændringen. 

Den skattefrie tilførsel af aktiver uden tilladelse medfører endvidere, at selskaberne bliver omfattet 

af en udvidet ligningsfrist, som løber til den 1. maj i det sjette år efter ombytningsåret, jf. SFL § 26, 

stk. 8218.  

 

8.8.2 Skattemæssige konsekvenser for selskaberne 

Som udgangspunkt er de skattemæssige konsekvenser for det indskydende selskab ens uanset om 

tilførslen sker med eller uden tilladelse fra SKAT.  

 

Vederlagsaktierne anses således for anskaffet på tilførselstidspunktet og til den skattemæssige 

værdi, jf. FUSL § 15 d, stk. 4. Endvidere fremgår det af FUSL § 15 d, stk. 4, 3. og 4. pkt., at hvis 

det indskydende selskab på tilførselstidspunktet allerede har aktiebesiddelser i det modtagende 

selskab, anses disse aktier for anskaffet på tidspunktet for tilførslen. Ejertiden for samtlige aktier i 

det modtagende selskab vil således være ens. Bestemmelsen har til formål at forhindre, at der 

overføres værdier fra aktier i et selskab, der har været ejet i under 3 år, til aktier i et selskab der har 

været ejet i over 3 år. Uden bestemmelsen ville det således være muligt at afstå aktierne i det 

modtagende selskab skattefrit efter ABL § 9 umiddelbart efter tilførslen, såfremt dette har været ejet 

i over 3 år. Dermed ville reglerne om skattefri tilførsel af aktiver kunne benyttes til at konvertere en 

skattepligtig aktieavance til en skattefri aktieavance. I tilknytning hertil fremgår det af FUSL § 15 d, 

stk. 7, at det indskydende selskabs uudnyttede tab på aktier ikke kan fradrages i gevinst ved salg af 

aktier i det modtagende selskab.   

 

Ved vedtagelsen af lov nr. 525 af den 12. juni 2009 blev FUSL § 15 d, stk. 4 med virkning fra den 

22. april 2009 ændret således, at aktierne i det modtagende selskab skal anses for anskaffet til 

handelsværdien af de tilførte aktiver og passiver. Bestemmelserne i FUSL § 15 d, stk. 4, 3. og 4. 
                                                 
 
218 Jf. afsnit 8.6.1 for uddybelse heraf. 
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pkt. samt FUSL § 15 d, stk. 7 blev som konsekvens af holdingkravets indførelse begge ophævet. 

Lovændringen har således medført, at der er sket en ensretning af reglerne, således at de to 

parallelle regelsæt er enslydende på dette område. 

 

For det modtagende selskab medfører den skattefrie tilførsel af aktiver ingen yderligere 

konsekvenser, hvorfor selskabet på normal vis succederer i anskaffelsessum, hensigt og tid i 

relation til de aktiver og passiver der tilføres selskabet, jf. FUSL § 8, stk. 1 og 2.  

 

8.8.3 Skattemæssige konsekvenser for aktionærerne 

Ved en tilførsel af aktiver sker vedlæggelsen for de tilførte aktiver og passiver til det indskydende 

selskab. Aktionærerne er dermed, i lighed med en gennemførsel af en skattefri tilførsel af aktiver 

med tilladelse uberørte af transaktionens gennemførsel. 

 

8.8.4 Værnsregler 

8.8.4.1 Begrænsning i udlodning af udbytter 

I henhold til FUSL § 15 d, stk. 8 kan reglerne om skattefri tilførsel af aktiver uden tilladelse fra 

SKAT ikke benyttes, hvis det indskydende selskab efter tilførselsdatoen modtager skattefrit udbytte 

af aktierne i det modtagende selskab og udbyttet overstiger det indskydende selskabs andel af det 

ordinære resultat i den godkendte årsrapport for det regnskabsår udlodningen vedrører.  

 

Formål, indhold og virkning af udbyttebegrænsningsreglen er enslydende med 

udbyttebegrænsningsreglen for skattefrie aktieombytninger uden tilladelse, hvorfor der henvises til 

afsnit 8.6.4.1 for en uddybende redegørelse heraf. Eneste undtagelse er, at 

udbyttebegrænsningsperioden for en skattefri tilførsel af aktiver løber fra tilførselsdatoen for det 

indskydende selskab og frem til 3 år efter vedtagelsesdatoen, hvilket skyldes at tilførsel af aktiver 

kan ske med tilbagevirkende kraft. 
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8.8.4.2 Holdingkravet 

Med virkning fra indkomståret 2010 samt for skattefrie tilførsel af aktiver gennemført den 22. april 

2009 eller senere er den ovenfor beskrevne regel om udbyttebegrænsning ophævet og afløst af et 

holdingkrav, jf. FUSL § 15 c, stk. 1, 5. pkt.  Af bestemmelsen fremgår det, at anvendelsen af de 

objektive regler er betinget af, at det indskydende selskab ikke afstår vederlagsaktierne i det 

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

 

Formål, indhold og virkningen af holdingkravet samt reglerne om efterfølgende omstruktureringer 

er enslydende med holdingkravet ved gennemførsel af en skattefri aktieombytning uden tilladelse, 

hvorfor der henvises til afsnit 8.6.4.2 for en uddybende beskrivelse heraf. 

 

Hvis det indskydende selskab afstår aktier modtaget i forbindelse med gennemførsel af en skattefri 

tilførsel af aktiver uden tilladelse og som er omfattet af holdingkravet følger det af FUSL § 15 d, 

stk. 6, 2. pkt., at SKAT skal have meddelelse herom. 

 

8.9 Skattefri fusion 

Den skatteretlige definition af en fusion fremgår af FUSL § 1, stk. 3: ”Fusion foreligger, når et 

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

Anvendelsen af reglerne i fusionsskatteloven medfører, at fusionen ikke udløser beskatning hos 

selskaber og deltagere, idet fusionen og dermed afståelsen sker i henhold til successionsprincippet.  

Gennemførsel af en skattefri fusion kræver i ingen tilfælde tilladelse fra SKAT efter vedtagelsen af 

lov nr. 343 af den 18. april 2007, gældende for fusioner med fusionsdato den 1. januar 2007 eller 

senere. Der er dog en række betingelser der skal være opfyldt, for at den påtænkte fusion kan 

gennemføres skattefrit. Hvis der opstå tvivl om hvorvidt betingelserne er opfyldt, kan disse afklares 

ved et bindende ligningssvar. 

 

8.9.1 Fusionsvederlaget 

I forbindelse med fusionen skal der ydes vederlag til aktionærerne i det indskydende selskab. 

Vederlaget skal bestå af aktier i det modtagende selskab og eventuelt en kontant betaling, jf. FUSL 

§ 2.  Der er ingen maksimumsbegrænsning på kontantbetalingens størrelse, men af bestemmelsens 
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ordlyd fremgår det, at vederlaget som minimum skal bestå af mindst en aktie til mindst en aktionær, 

jf. SKM 2008.289.SR og SKM 2008.609.SR.  

 

Selskabsdeltagere, som både deltager i det indskydende og det modtagende selskab, kan i 

forbindelse med fusionen ikke vederlægges ved, at deres hidtidige aktier i det modtagende selskab 

stiger i værdi, jf. FUSL § 2, stk. 2219. Vederlæggelsen skal ske enten i form af nyudstedte aktier 

eller med egne aktier i det modtagende selskab. 

Eneste undtagelse til ovenstående er i moder- og datterselskabsfusioner, hvor der ikke er krav om 

aktievederlag (lodret fusion).  

 

Krav til værdiansættelsen ved en fusion fremgår ikke af fusionsskatteloven, som det er tilfældet i 

ABL § 36, stk. 6, hvori det fremgår at værdien af vederlagsaktierne med tillæg af en eventuel 

kontant udligningssum skal svare til handelsværdien af de ombyttede aktier. Forholdet er dog 

omtalt i forarbejderne til L 110 2006-07, bilag 23, hvori Skatteministeriet har udtalt: ”Der er ikke 

tilsigtet ændringer i de gældende regler og praksis om ombytningsforholdet - heller ikke for så vidt 

angår skattefri fusion. Udgangspunktet er, at ombytningsforholdet skal fastsættes til handelsværdi 

for, at den pågældende fusion kan anses for at være omfattet af fusionsskatteloven. Det vil være 

muligt at få bindende svar om de skattemæssige konsekvenser af et givet ombytningsforhold”. Det 

fremgår heraf, at udgangspunktet er, at ombytningsforholdet skal fastsættes til handelsværdi, for at 

den pågældende fusion kan anses for at være omfattet af fusionsskatteloven. Af praksis på området 

kan samme konklusion udledes, jf. SKM 2009.58.SR og SKM 2008.609.SR.  

Værdiansættelsen til handelsværdi giver ikke problemer, så længe der er tale om uafhængige parter 

med modsatrettede interesser. Er der derimod tale om interesseforbundne parter kan det give 

anledning til overvejelser i relation til formueforskydning mellem aktionærerne i de deltagende 

selskaber. Kendelsen i SKM 2003.574.LSR vedrører problematikken omkring værdiansættelse til 

handelsværdi og formueforskydning: En fusion mellem to søsterselskaber - et aktieselskab og et 

anpartsselskab, hvor aktieselskabet var det modtagende selskab, var ikke godkendt af 

skattemyndighederne som en skattefri fusion, idet værdien af aktierne, som selskabsdeltagerne i det 

indskydende selskab blev vederlagt med, var lavere end værdien af anparterne i det indskydende 

                                                 
 
219 Fusionsskatteloven med kommentarer side 178 
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selskab. Da forholdet ikke medførte nogen formueforskydning mellem selskabsdeltagerne, og da de 

skattemæssige konsekvenser af de forkerte successionsgrundlag i det konkrete tilfælde var af 

mindre betydning, godkendte Landsskatteretten fusionen som skattefri. Af afgørelsen må det 

konkluderes, at hvis de deltagende selskaber ikke opnår en økonomisk fordel ved gennemførslen af 

fusionen vil praksissen omkring værdiansættelse til handelsværdi være uden betydning for en 

godkendelse af fusionen som skattefri220.  

 

8.9.2 Fusionsdatoen 

Af FUSL § 5 fremgår det, at det er en betingelse for anvendelse af reglerne i fusionsskatteloven, at 

fusionsdatoen er sammenfaldende med statusdagen for det modtagende selskab. Det er derimod 

ikke et krav, at fusionsdatoen er sammenfaldende med statusdagen for det indskydende selskab. 

Fusionen kan derfor gennemføres på en hvilken som helst dag i det indskydende selskabs 

regnskabsår. Hvis ikke betingelsen i denne bestemmelse overholdes, vil den gennemførte fusion 

blive omkvalificeret fra en skattefri til en skattepligtig fusion.  

 

Af FUSL § 5, stk. 2 og 3 fremgår to undtagelser til ovenstående hovedregel om fusionsdatoen. 

FUSL § 5, stk. 2 vedrører allerede registrerede selskaber (skuffeselskaber), som ikke har drevet 

erhvervsmæssig virksomhed siden stiftelsen. Det er muligt at fravige kravet, hvis der er tale om det 

modtagende selskabs første regnskabsår og dette løber fra stiftelsen og frem til 12 måneder efter 

fusionsdatoen (max. 18 måneder i alt).   

 

Den sidste undtagelse til hovedreglen fremgår af FUSL § 5, stk. 3: ”Hvis indkomsten i et selskab, 

som deltager i fusionen, opgøres efter reglerne i SEL § 31, stk. 3, som følge af at 

koncernforbindelsen221, jf. SEL 31 C, er ophørt eller etableret inden eller i forbindelse med 

fusionen, anvendes tidspunktet for ophøret henholdsvis etableringen af koncernforbindelsen uanset 

stk. 1 og 2 som skattemæssig fusionsdato for selskabet”. Sambeskatningsreglerne i SEL § 31, stk. 3 

har således forrang frem for reglen i FUSL § 5.  

                                                 
 
220 Fusionsskatteloven med kommentarer side 179 
221 1) Besidder flertallet af stemmerettighederne, 2) Er selskabsdeltager og har ret til at udnævne eller afsætte et flertal 
af medlemmerne i datterselskabets øverste ledelse, 3) Er selskabsdeltager og har ret til at udøve bestemmende 
indflydelse, 4) Er selskabsdeltager og på grundlag af aftale med andre deltagere råder over flertallet af 
stemmerettighederne i datterselskabet og 5) besidder kapitalandele i et datterselskab og udøver en bestemmende 
indflydelse over dettes driftsmæssige og finansielle ledelse. 
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Ovenstående kan medføre situationer, hvor de deltagende selskaber har forskellige fusionsdatoer 

afhængig af om de hører ind under sambeskatningsreglerne. Reglerne har til formål at sikre, at 

indkomst vedrørende perioden forud for koncernforbindelsen ikke flyttes ind i koncernen. Det er 

kun det konkrete selskab der bliver omfattet af en koncern, der skal udarbejde en periodeopgørelse 

af indkomsten og ikke alle deltagende selskaber.  

 

8.9.3 Skattemæssige konsekvenser for selskaberne 

Konsekvensen af den skattefrie fusion for det indskydende selskab er, at der skal udarbejdes en 

afsluttende skattepligtig indkomst for perioden siden udløbet af sidste regnskabsår og frem til 

fusionsdatoen, jf. FUSL § 7. Det er kun muligt at foretage afskrivninger for den forholdsmæssige 

andel, som den afsluttende periode udgør af et helt indkomstår. Der sker ikke ophørsbeskatning af 

de overdragne aktiver og passiver, idet det modtagende selskab indtræder i det indskydende 

selskabs skattemæssige stilling. Som følge heraf succederer det modtagende selskab i 

anskaffelsestidspunkter, anskaffelsessummer og anskaffelseshensigter. Derudover anses 

afskrivninger foretaget af det indskydende selskab som værende foretaget af det modtagende 

selskab, jf. FUSL § 8.   

 

Konsekvenserne for underskud fra tidligere år er som udgangspunkt, at disse bortfalder i forbindelse 

med fusionen, jf. FUSL § 8, stk. 6, 1. pkt. Dette er dog ikke gældende for sambeskattede selskaber, 

idet underskud fra sambeskatningen kan videreføres til det modtagende selskab, jf. FUSL § 8, stk. 

6, 2. pkt. Konsekvensen for realiserede underskud i fusionsåret er en begrænset fremførsel. 

Begrænsningen består i at underskuddet ikke kan nedbringe den skattepligtige indkomst i det 

modtagende selskab til et beløb mindre end selskabets positive nettokapitalindtægter med tillæg af 

indkomst fra udlejning af afskrivningsberettigede driftsmidler og skibe. Endvidere kan et underskud 

for samme periode i et af de fusionerende selskaber ikke nedbringe den skattepligtige indkomst i det 

modtagende selskab, såfremt det eller de pågældende selskaber på tidspunktet for vedtagelsen af 

fusionen i det væsentlige er uden økonomisk risiko ved erhvervsmæssig aktivitet eller ved 

erhvervsmæssig aktivitet i et eller flere datterselskaber, hvori selskabet ejer mindst 25 % af 

aktiekapitalen, jf. FUSL § 8, stk. 7. 
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Uudnyttede kildeartsbegrænsede tab i både det indskydende og det modtagende selskab kan ikke 

fremføres i det modtagende selskab efter gennemførslen af den skattefrie fusion, jf. FUSL § 8, stk. 

8. 

 

8.9.4 Skattemæssige konsekvenser for aktionærerne 

Af FUSL § 9 fremgår retsvirkningerne af fusionen for aktionærerne i det indskydende selskab. Ved 

vederlæggelse i andet end aktier anses aktierne for afhændet til tredjemand og der vil ske 

beskatning i henhold til aktieavancebeskatningsloven222. Ved vederlæggelse i aktier i det 

modtagende selskab opnår aktionærerne i det indskydende selskab omvendt skattefrihed af en 

eventuel avance, idet de modtagende aktier succederer i anskaffelsestidspunkt, anskaffelsessum og 

anskaffelseshensigt.  

                                                 
 
222 FUSL § 9, stk. 2 
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9. Valg mellem skattefri omstrukturering med eller uden 

tilladelse fra SKAT 

En skattefri omstrukturering kan efter vedtagelsen af det objektive regelsæt den 18. april 2007223 

gennemføres på to alternative måder. Selskabsdeltagerne vil således skulle forholde sig til begge 

regelsæt inden det besluttes om den påtænkte skattefrie omstrukturering skal ske med eller uden 

tilladelse fra SKAT. Der skal i beslutningsgrundlaget tages stilling til konsekvenser for de 

omfattende selskaber samt de personlige aktionærer som deltager i den skattefri omstrukturering.  

 

I dette afsnit vil vi se på de overordnede samt specifikke overvejelser og konsekvenser som 

selskabsdeltagerne skal forholde sig til ved valget om at gennemføre en skattefri omstrukturering 

med eller uden tilladelse fra SKAT.  

 

I praksis vil man operere med tre forskellige typer af skattefrie omstruktureringer: 

 

 Skattefrie omstruktureringer, hvor der foreligger en forretningsmæssig begrundelse for 

gennemførsel af transaktionen, men hvor alle de objektive krav ikke kan opfyldes 

 Skattefrie omstruktureringer, hvor der ikke foreligger en forretningsmæssig begrundelse for 

gennemførsel af transaktionen, men hvor alle de objektive krav er opfyldt 

 Skattefrie omstruktureringer, der kan gennemføres både med og uden tilladelse. 

 

I to af de ovennævnte situationer vil selskabsdeltagerne ikke kunne foretage et reelt valg mellem de 

to systemer. Dette er blandt andet gældende i den situation, hvor der foreligger en 

forretningsmæssig begrundelse, men hvor deltagerne i omstruktureringen ikke kan opfylde de 

objektive krav. I dette tilfælde vil selskabsdeltagerne være tvunget til at søge tilladelse fra SKAT. 

Et eksempel herpå kan være, at selskabsdeltagerne på forhånd ved, at det omdannede selskabet 

indenfor en 3-årig periode efter omstruktureringens gennemførsel, vil blive solgt til tredjemand som 

led i et generationsskifte.  

 

                                                 
 
223 Lov nr. 343 
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Der vil heller ikke kunne foretages et valg i de situationer hvor de objektive krav er opfyldt, men 

hvor der ikke foreligger en forretningsmæssig begrundelse. Her vil selskabsdeltagerne være tvunget 

til at anvende det objektive regelsæt. For at opnå tilladelse fra SKAT, skal selskabsdeltagerne som 

nævnt i afsnit 7.1.1 sandsynliggøre eller konkretisere, at den forretningsmæssige begrundelse er 

reel. De forretningsmæssige hensyn skal således fremstå som hovedformålet eller et af 

hovedformålene med den skattefrie omstrukturering. Hvis SKAT vurderer, at hovedformålet eller et 

af hovedformålene med den påtænkte omstrukturering er skatteundgåelse eller unddragelse vil der 

ikke kunne opnås tilladelse. Den forretningsmæssige begrundelse skal derfor altid være 

konkretiseret og underbygget. Manglende forretningsmæssig begrundelse vil som nævnt i afsnit 7.2 

ofte hænge sammen med, at ønsket om den planlagte omstrukturering tager udgangspunkt i 

personaktionærernes privatøkonomiske interesser frem for selskabets.    

 

Selskabsdeltagerne må i den konkrete situation vurdere om den planlagte transaktion kan 

gennemføres både med eller uden tilladelse fra SKAT. Dette afhænger selvfølgelig af følgende: 

 

 Er den ønskede/planlagte skattefrie omstrukturering forretningsmæssigt begrundet? 

 Er de objektive regler overholdt, eller skal der anmodes om et bindende ligningssvar fra 

SKAT? 

 Hvad er tidshorisonten for omstruktureringen? 

 Hvad er planerne for selskabet efter omstruktureringen på langt sigt? 

 

Overholder den ønskede skattefrie omstrukturering både kravet om den forretningsmæssige 

begrundelse samt betingelserne ved anvendelse af det objektive regelsæt vil selskabsdeltagerne 

kunne foretage et valg mellem de to systemer. Er der usikkerhed om for eksempel værdiansættelsen 

ved anvendelsen af det objektive regelsæt, kan der alternativt søges om et bindende ligningssvar.  

 

Herefter vil det være øvrige forhold som tidshorisonten, fremtidsplanerne samt værnsreglerne som 

har betydning. 

 

Det tidsmæssige perspektiv vil også være et forhold, som bør vurderes af deltagerne i den skattefrie 

omstrukturering. Valget vil i nogle situationer blive berørt af hvor lang tid der går fra vedtagelsen af 

omstruktureringen til dens gennemførsel. Anvendelse af det objektive regelsæt vil ofte medføre en 
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kortere proces, idet gennemførslen vil kunne foretages umiddelbart efter vedtagelsen. Herved burde 

der spares tid og ressourcer, idet anvendelsen af det objektive regelsæt har muliggjort, at den 

skattefrie omstrukturering kan gennemføres hurtigere og derved med en mindre anvendelse af 

skatterådgivere og revisorer. Dette er i tråd med en af hensigterne med lovforslaget.      

 

Et af de sidste overordnede forhold der bør overvejes og vurderes er planerne for de deltagende 

parter på lang sigt. Er der nogle der ønsker at afstå deres aktier indenfor en kortere periode, eller 

ønskes det at gennemføre yderligere omstruktureringer indenfor koncernen i den nærmeste fremtid. 

Er der selskabsdeltagere som ønsker at udtræde af koncernen indenfor en 3-årig periode, skal det 

vurderes om det kan påvirke holdingkravet. Skal der gennemføres yderligere omstruktureringer er 

det vigtigt at være opmærksom på om det vil kunne påvirke den allerede planlagte omstrukturering. 

Selskabets planer på lang sigt kan derved påvirke valget mellem tilladelsessystemet og det objektive 

regelsæt.  

 

Valget mellem anvendelsen af tilladelsessystemet og det objektive regelsæt ved en skattefri 

omstrukturering, er som nævnt i afsnit 8.3 ikke en udelukkelse af benyttelse af det andet regelsæt. 

Parterne kan således påbegynde den skattefri omstrukturering efter det objektive regelsæt samtidig 

med at der ansøges om tilladelse fra SKAT. Ansøgning om tilladelse kan alternativt foretages efter 

gennemførslen af transaktionen. Indtil der er opnået tilladelse skal parterne dog være opmærksom 

på, at de er underlagt værnsreglerne fra det objektive regelsæt, hvilket fra indkomståret 2010 

betyder krav om 3 års ejerskab (holdingkravet).     

  

9.1 Særlige betragtninger ved skattefri aktieombytning 

I de tilfælde hvor selskabsdeltagerne vælger at gennemføre en skattefri aktieombytning skal det i 

forbindelse hermed besluttes om aktieombytningen skal ske med eller uden tilladelse fra SKAT. 

Beslutningen vil som regel være baseret på en vurdering af, hvilket regelsæt der er det mest 

fordelagtige for samtlige af de involverede deltagere. Vurderingen skal således tages højde for de 

generelle forhold omtalt ovenfor i afsnit 9 samt de særlige objektive betingelser, der er gældende for 

hvert af de to parallelle regelsæt.  
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Nedenstående tabel illustrerer i hovedtræk betingelser og skattemæssige konsekvenser ved 

gennemførsel af henholdsvis en skattefri aktieombytning med tilladelse fra SKAT samt en skattefri 

aktieombytning uden tilladelse. Beskrivelsen af det objektive regelsæt er i illustrationen udvidet, så 

de oprindelige regler vedtaget ved lov nr. 343 den 18. april 2007 fremgår særskilt i lighed med 

lovændringen vedtaget ved lov nr. 525 af den 12. juni 2009.  

 

Tabel 9.1.1: Sammenligning af tilladelsessystemet og det objektive regelsæt, egen tilvirkning  
 Med tilladelse fra 

SKAT 
Uden tilladelse -
vedtaget ved lov nr. 
343 af 18. april 2007 

Uden tilladelse -
vedtaget ved lov nr. 
525 af 12. juni 2009 

Lovgrundlag ABL § 36 ABL § 36 A ABL § 36, stk. 6 

Hvad indskydes Aktier eller anparter Aktier eller anparter Aktier eller anparter 

Vederlæggelse Aktier eller kontant 
udligningssum, jf. ABL § 
36, stk. 2, 1. pkt. 

Aktier eller kontant 
udligningssum, jf. ABL § 
36, stk. 2, 1. pkt. 

Aktier eller kontant 
udligningssum, jf. ABL § 
36, stk. 2, 1. pkt. 

Modtager af vederlag Aktionærerne Aktionærerne Aktionærerne 

Værdiansættelse af 
vederlag 

Succession, jf. FUSL § 11 Handelsværdi, jf. ABL § 
36 A, stk. 3  

Handelsværdi, jf. ABL § 
36, stk. 6, 2. pkt. 

Tilladelse fra SKAT Ja Nej Nej 

Særlige krav  -Opnåelse eller besiddelse 
af stemmeflertallet, jf. ABL 
§ 36, stk. 2, 1. pkt. 

-Opnåelse eller besiddelse 
af stemmeflertallet, jf. ABL 
§ 36, stk. 2, 1. pkt. 

-Opnåelse eller besiddelse 
af stemmeflertallet, jf. ABL 
§ 36, stk. 2, 1. pkt. 

Tidsfrister Ombytningsperiode på 6 
måneder, jf. ABL § 36, stk. 
4 

Ombytningsperiode på 6 
måneder, jf. ABL § 36, stk. 
4 

Ombytningsperiode på 6 
måneder, jf. ABL § 36, stk. 
4 

Skattemæssige 
konsekvenser for 
aktionærerne 

-Ved aktievederlag sker der 
succession i 
anskaffelsessum, hensigt 
samt dato, jf. FUSL § 11 
-Ved kontantvederlag sker 
der beskatning i henhold til 
ABL, jf. FUSL § 9 

HR: Succession i 
anskaffelsessum, hensigt 
samt dato, jf. ABL 36 A, 
stk. 4. 
Undt.: Hvis den 
ombyttende aktionær er et 
selskab som besidder aktier 
i både det erhvervende og 
det erhvervede selskab, 
anses samtlige aktier for 
anskaffet på 
ombytningstidspunktet. 

-Ved aktievederlag sker der 
succession i 
anskaffelsessum, hensigt 
samt dato, jf. FUSL § 11 
-Ved kontantvederlag sker 
der beskatning i henhold til 
ABL, jf. FUSL § 9 
 

Skattemæssige 
konsekvenser for det 
erhvervende selskab 

Anses for at have anskaffet 
aktierne i det erhvervede 
selskab til handelsværdien 
på ombytningstidspunktet 

Anses for at have anskaffet 
aktierne i det erhvervede 
selskab for den oprindelige 
skattemæssige 
anskaffelsessum på 
ombytningstidspunktet, jf. 
ABL 36 A, stk. 5. 

Anses for at have anskaffet 
aktierne i det erhvervede 
selskab til handelsværdien 
på ombytningstidspunktet 

Skattemæssige 
konsekvenser for det 
erhvervede selskab 

Ingen Ingen Ingen 

Skattemæssige 
underskud 

Fremføres efter de 
almindelige regler i LL § 
15, stk. 1. 

Fremføres efter de 
almindelige regler i LL § 
15, stk. 1. 

Fremføres efter de 
almindelige regler i LL § 
15, stk. 1. 
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Værnsregel Ingen Udbyttebegrænsningsregel, 
jf. ABL § 36 A, stk. 7 

Udbyttebegrænsningsregel 
indtil indkomståret 2010. 
Herefter holdingkrav i 
henhold til ABL § 36, stk. 
6, 3. pkt. 

 
 
Som det fremgår af ovenstående tabel er der ved brug af de objektive regler krav om, at vederlaget 

værdiansættes til handelsværdi i modsætning til tilladelsessystemet, hvor der sker succession. I de 

tilfælde, hvor aktieombytningen sker mellem uafhængige parter vil værdiansættelsen som 

udgangspunkt ikke give anledning til problemer, idet de involverede deltagere har modstridende 

interesser og dermed vil den aftalte værdi som udgangspunkt altid være et udtryk for 

handelsværdien. Omvendt vil en aktieombytning foretaget af interesseforbundne parter ikke 

nødvendigvis leve op til kravet om værdiansættelse til handelsværdi, idet parternes hensigt med 

aktieombytningen ofte vil være ens. I disse situationer vil deltagerne med fordel kunne anvende de 

af SKAT udarbejdede værdiansættelsescirkulærer, som indeholder vejledning til hvilke 

værdiansættelsesmetoder SKAT kan anerkende i praksis. Herudover har deltagerne mulighed for at 

indhente et bindende ligningssvar fra SKAT, således at værdiansættelsen ikke efterfølgende kan 

underkendes. Hvis en aktieombytning ved en efterfølgende ligning anses for ikke at være sket til 

handelsværdi vil transaktionen blive konverteret til en skattepligtig aktieombytning. Dette medfører, 

at aktionærerne anses for at have afstået aktierne i det erhvervede selskab (driftsselskabet) med 

dertilhørende aktieavancebeskatning. 

 Ved en aktieombytning til et nystiftet selskab, hvor hele vederlaget består af nyudstedte aktier vil 

kravet om værdiansættelse til handelsværdi pr. definition være opfyldt. 

  

Som udgangspunkt succederer aktionærerne i anskaffelsessum og anskaffelsestidspunkt, både når 

den skattefrie aktieombytning gennemføres med og uden tilladelse fra SKAT. Som undtagelse hertil 

blev selskabsaktionærer, der forud for aktieombytningen besad aktier i både det erhvervede og det 

erhvervende selskab, tidligere anset for at have erhvervet både vederlagsaktier og eksisterende 

aktier på ombytningstidspunktet i henhold til det oprindelige objektive regelsæt224. Denne 

undtagelse er ophævet ved vedtagelsen af lov nr. 525 af den 12. juni 2009, således at det objektive 

regelsæt fra indkomståret 2010 er identisk med reglerne om skattefri aktieombytning med tilladelse 

på dette område. Ophævelsen af undtagelsen må formodes, at medføre en større anvendelse af det 

                                                 
 
224 Lov nr. 343 af den 18. april 2007 
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objektive regelsæt i forhold til tidligere, idet en afhændelse af de eksisterende aktiebesiddelser i det 

erhvervende selskab fremover vil kunne ske skattefrit dagen efter gennemførslen af 

aktieombytningen. Efter 2007-reglerne ville en sådan afståelse medføre fuld avancebeskatning på 

trods af, at den reelle ejertid var på over 3 år. Nedenstående figur illustrerer 

undtagelsesbestemmelsen i ABL § 36 A, stk. 4, 2. pkt., som beskrevet ovenfor.     

 
 
Figur 9.1.2: Undtagelsesbestemmelsen i ABL § 36 A, stk. 4, 2. pkt., egen tilvirkning 
 
 

I nedenstående figur 9.1.3 fremgår den almindelige successionsadgang i FUSL § 11, som er 

gældende for tilladelsessystemet samt det objektive regelsæt fra indkomståret 2010. 

  

 
Figur 9.1.3: Successionsadgang FUSL § 11, egen tilvirkning 
 

Selskabs-
aktionær A/S 

Driftsselskab 
A A/S 

Driftsselskab 
A A/S 

Driftsselskab 
B A/S 

Holding-
selskab (tid-
ligere B A/S) 

Selskabs-
aktionær A/S 

1/1 1998 1/1  
2008 

Eksisterende aktier anses 
fortsat for anskaffet den 1/1 
1998, mens 
vederlagsaktierne anses for 
anskaffet på 
ombytningstidspunktet  

Selskabs-
aktionær A/S 

Driftsselskab 
A A/S 

Driftsselskab 
A A/S 

Driftsselskab 
B A/S 

Holding-
selskab (tid-
ligere B A/S) 

Selskabs-
aktionær A/S 

1/1 1998 1/1  
2008 

Samtlige aktier i 
Holdingselskab (tidligere B 
A/S) anses for anskaffet på 
ombytningstidspunktet efter 
gennemførslen af 
aktieombytningen  
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Det erhvervende selskab (holdingselskab) anses for at have anskaffet aktierne i det erhvervede 

selskab (driftsselskab) på tidspunktet for ombytningen uanset om aktieombytningen gennemføres 

med eller uden tilladelse fra SKAT. Omvendt afhænger fastsættelsen af anskaffelsessummen for 

aktierne i det erhvervede selskab af, hvilket regelsæt der benyttes. Hvis reglerne om aktieombytning 

med tilladelse anvendes anses aktierne for anskaffet til handelsværdien, mens aktierne anses for 

anskaffet til den oprindelige skattemæssige anskaffelsessum ved brug af det objektive regelsæt. 

Ovenstående medfører, at det umiddelbart er mest fordelagtigt at foretage en skattefri 

aktieombytning med tilladelse frem for anvendelse af det objektive regelsæt i lov nr. 343 af den 18. 

april 2007. Årsagen hertil er, at værdiansættelsen til handelsværdi i henhold til tilladelsessystemet 

medfører, at der opnås en lavere avance ved afståelse af aktierne indenfor en periode på 3 år efter 

ombytningstidspunktet på grund af den forhøjede skattemæssige anskaffelsessum. 

 

Ved vedtagelse af lov nr. 525 af den 12. juni 2009 er der sket en ensretning, således at 

anskaffelsessummen fastsættes til handelsværdien både ved brug af tilladelsessystemet og det 

objektive regelsæt. Årsagen til denne ensretning må formodes at skyldes indførslen af 

holdingkravet, hvormed der ikke kan ske afståelse af aktierne indenfor 3 år efter 

ombytningstidspunktet. Dermed bliver bestemmelsen om fastsættelsen af anskaffelsessummen til 

den oprindelige skattemæssige anskaffelsessum overflødig.  

 

9.1.1 Valg mellem tilladelsessystemet og det objektive regelsæt 

Som det fremgår af ovenstående gennemgang er der sket en ensretning af de to parallelle regelsæt 

ved vedtagelse af lov nr. 525 af den 12. juni 2009. Det vil dog stadig være relevant at foretage en 

vurdering af hvilket regelsæt, der er mest fordelagtigt for den konkrete skattefrie aktieombytning. I 

de tilfælde, hvor det på omstruktureringstidspunktet forventes, at aktierne afstås indenfor en 3-årig 

periode vil det som udgangspunkt kun være muligt at benytte tilladelsessystemet på grund af det 

indførte holdingkrav i det objektive regelsæt. 

 

Af ordlyden i bestemmelsen ABL § 36 A, stk. 7 ses det, at Holdingkravet er alene et forbud mod 

afståelse af aktier. Som alternativ til en afståelse af aktierne i det erhvervede selskab 

(driftsselskabet), kan det erhvervende selskab nedbringe sin ejerandel ved, at et eller flere selskaber 

efterfølgende tegner aktier i et sådan omfang, at det erhvervende selskabs ejerandel nedbringes til 
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en ubetydelig størrelse225. Dette skyldes at efterfølgende kapitalforhøjelser ikke er i strid med 

holdingkravet. Dette understøttes af holdingkravet ses også i SKM 2009.646.SR, hvor SKAT 

udtaler at en skattefri aktieombytning uden tilladelse foretaget den 16. juni 2009 er omfattet af den 

nye affattelse af aktieavancebeskatningsloven og skattefriheden forudsætter således en overholdelse 

af holdingkravet.  En nøglemedarbejders indtræden i det erhvervede selskab ved tegning af aktier 

via en kapitalforhøjelse er ikke i strid med holdingkravet, da der ikke afstås aktier, jf. hertil SKM 

2008.182.SR. Skatterådet tiltrådte SKAT’s indstilling og begrundelse.  

Baseret på ovenstående afgørelse vurderes det, at bestemmelsen således indirekte åbner op for en 

benyttelse af det objektive regelsæt i de situationer, hvor vederlagsaktierne ønskes afhændet 

indenfor 3 år efter omstruktureringstidspunktet.  

 

Den 23. februar 2010 i SKM 2010.210.SR afgav Skatterådet et bindende svar omkring hvorvidt en 

efterfølgende konkurs eller kapitalnedsættelse i det erhvervede selskab (driftsselskabet) er i strid 

med holdingkravet i ABL § 36, stk. 6. Skatterådet tiltrådte SKAT’s indstilling og begrundelse om, 

at en konkurs sidestilles med en afståelse af vederlagsaktierne. Hvis omstruktureringen fortsat 

ønskes gennemført skattefrit kan der ansøges om tilladelse hos SKAT i henhold til ABL § 36, stk. 1 

eller 3. Det er herefter op til SKAT at vurdere om ombytningen og den efterfølgende afståelse kan 

karakteriseres som forretningsmæssigt begrundet og dermed bevare skattefriheden. 

 

Ligeledes konkluderede Skatterådet, at en efterfølgende kapitalnedsættelse til dækning af underskud 

indenfor en 3-årig periode efter ombytningstidspunktet er i strid med holdingkravet således, at 

omstruktureringen vil blive skattepligtig. Også i dette tilfælde vil der være mulighed for 

efterfølgende at søge om tilladelse hos SKAT for at bevare skattefriheden.  

 

Det må på baggrund af ovenstående konkluderes, at hvis det påregnes at afstå vederlagsaktierne 

indenfor 3 år efter ombytningstidspunktet skal omstruktureringen fortages i henhold til 

tilladelsessystemet.    

Hvis aktionæren derimod ønsker at beholde aktierne i mindst 3 år efter ombytningstidspunktet vil 

reglerne om aktieombytning uden tilladelse med fordel kunne anvendes, idet de involverede parter 

dermed undgår at blive underlagt den subjektive betingelse omkring forretningsmæssig 

                                                 
 
225 Der skal dog tages højde for et eventuelt statusskifte, hvis ejerandelen nedbringes til under 10 % 
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begrundelse. Hvis selskabsdeltagerne ikke har dokumentation på, at den ønskede omstrukturering 

sker på baggrund af forretningsmæssige årsager, vil der ikke kunne opnås tilladelse fra SKAT, 

hvorfor aktieombytningen kun ville kunne foretages i henhold til det objektive regelsæt.  

 

Sker ombytningen mellem interesseforbundne parter vil det være en fordel at anvende 

tilladelsessystemet, idet en tilladelse fra SKAT derved indirekte godkender værdiansættelsen. Hvis 

det objektive regelsæt anvendes i denne situation og SKAT ved en efterfølgende ligning vurderer, at 

værdiansættelsen ikke er sket til handelsværdi vil den skattefrie aktieombytning blive konverteret til 

en skattepligtig aktieombytning. Dog vil det som tidligere nævnt være muligt at indhente et 

bindende ligningssvar fra SKAT, således at værdiansættelsen er godkendt inden gennemførslen. 

 

Efter vedtagelsen af lov nr. 525 af den 12. juni 2009 vil det være lige så oplagt at foretage den 

skattefrie aktieombytning efter det objektive regelsæt som efter tilladelsessystemet i de tilfælde, 

hvor der foreligger forretningsmæssige ønsker om at nedbringe egenkapitalen i det erhvervede 

selskab på kort sigt. Dette skyldes, at bestemmelsen i lov nr. 343 af den 18. april 2007 omkring 

udbyttebegrænsning er afskaffet.   

 

Aktieombytninger i pengetankselskaber vil formentlig fortsat skulle ske i henhold til det objektive 

regelsæt, på grund af den stramme tilladelsespraksis på dette område226. 

 

Ovenstående beskrivelse er baseret på generelle overvejelser omkring valget mellem de to regelsæt. 

Der skal derfor gøres opmærksom på, at en aktieombytning foretaget i henhold til 

tilladelsessystemet kan blive underlagt specifikke vilkår som skal opfyldes i den konkrete 

omstrukturering. Eventuelle ulemper som vilkårene bidrager til, skal derfor tages i betragtning ved 

valg af regelsæt.  

  

9.1.2 Objektive regelsæt – konsekvens af lov nr. 525 af den 12. juni 2009 

Konsekvenserne af lovændringerne har medført, at det objektive regelsæt er blevet mere smidigt. 

Dette begrundes med, at den komplicerede værnsregel om udbyttebegrænsning er erstattet af et 

simpelt holdingkrav, som alene indebærer at vederlagsaktierne ikke må afstås indenfor 3 år efter 
                                                 
 
226 Artikel: Objektivering af reglerne om skattefrie omstruktureringer 
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aktieombytningen. Det skal dog nævnes at efterfølgende omstruktureringer ikke er i strid med 

holdingkravet, så længe vederlæggelsen herved udelukkende består af aktier.  

 

Derudover er særreglen for selskaber med aktiebesiddelser i både det erhvervende og det 

erhvervede selskab afskaffet, således at selskabsaktionærer succederer i lighed med 

personaktionærer. 

 

Endelig vil det erhvervende selskab (holdingselskab) anses for at have anskaffet aktierne i det 

erhvervede selskab (driftsselskabet) til handelsværdien, hvor anskaffelsessummen tidligere blev 

værdiansat til den oprindelige skattemæssige anskaffelsessum.  

 

Samlet set vurderes det på baggrund af de nævnte ændringer at det objektive regelsæt for 

aktieombytninger er blevet mere smidigt og mindre ressourcekrævende og derfor må det formodes 

at anvendelsen heraf vil være stigende i tråd med regeringens hensigt med lovforslaget.   

 

9.1.3 Konsekvenser for gennemførte aktieombytninger uden tilladelse inden 

den 22. april 2009 

Skattefrie aktieombytninger uden tilladelse foretaget frem til og med den 21. april 2009 vil som 

udgangspunkt være omfattet af det gamle regelsæt. Udbyttebegrænsningsreglen er fra og med 

indkomståret 2010 afskaffet og erstattet af et holdingkrav. Dette medfører, at aktieombytninger 

foretaget inden den 22. april 2009 fra og med indkomståret 2010, hverken vil være omfattet af 

udbyttebegrænsningsreglen eller holdingkravet. Dette betyder i princippet at vederlagsaktierne kan 

sælges skattefrit fra indkomståret 2010, så længe der er tale om datterselskabsaktier eller 

koncernselskabsaktier.  

 

Ved gennemførsel af en skattefri aktieombytning fra den 22. april 2009 og frem til selskabets 

påbegyndelse af indkomståret 2010227 vil selskabet være omfattet af både 

udbyttebegrænsningsreglen samt holdingkravet.  

 

                                                 
 
227 Ved kalenderårsregnskab 1. januar 2010 
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9.2 Særlige betragtninger ved skattefri spaltning 

I forbindelse med beslutningen om at gennemføre en skattefri spaltning skal der ske en vurdering af, 

hvilket regelsæt der er det mest optimale for samtlige af de involverede parter. Denne 

sammenligning af tilladelsessystemet og det objektive regelsæt vil i den videre analyse tage 

udgangspunkt i nedenstående tabel, som kortfattet illustrerer reglerne om en skattefri spaltning med 

og uden tilladelse fra SKAT. Endvidere fremgår det, hvilken indflydelse lov nr. 525 af den 12. juni 

2009 har på det objektive regelsæt. 

Tabel 9.2.1: Sammenligning af tilladelsessystemet og det objektive regelsæt, egen tilvirkning 
 Med tilladelse fra 

SKAT 
Uden tilladelse -
vedtaget ved lov nr. 
343 af 18. april 2007 

Uden tilladelse -
vedtaget ved lov nr. 
525 af 12. juni 2009 

Lovgrundlag FUSL §§ 15 a og 15 b FUSL § 15 a, stk. 1, 4. pkt. 
samt FUSL §§ 15 a og 15 b 

FUSL § 15 a, stk. 1, 4. pkt. 
samt FUSL §§ 15 a og 15 b 

Hvad indskydes Aktiver og passiver, jf. 
FUSL § 15 a, stk. 2, 1. pkt. 

Aktiver og passiver, jf. 
FUSL § 15 a, stk. 2, 1. pkt. 

Aktiver og passiver, jf. 
FUSL § 15 a, stk. 2, 1. pkt. 

Vederlæggelse Aktier eller kontant 
udligningssum, jf. FUSL § 
15 a, stk. 2, 1. pkt. 

Aktier eller kontant 
udligningssum, jf. FUSL § 
15 a, stk. 2, 1. pkt. 

Aktier eller kontant 
udligningssum, jf. FUSL § 
15 a, stk. 2, 1. pkt. 

Modtager af vederlag Aktionærerne Aktionærerne Aktionærerne 

Tilladelse fra SKAT Ja Nej Nej 

Særlige krav -Grenkrav ved delvis 
spaltning, jf. § 15 a, stk. 3, 
jf. § 15 c, stk. 2 
-Transaktionen må ikke 
medføre formueforskyd-
ning, jf. § 15 a, stk. 2, 1. 
pkt. 

-Balanceproportionalitets-
krav, jf. FUSL § 15 a, stk. 
2, 3. pkt.  
 
Undtagelser for anvendelse 
af regelsættet: 
- FUSL § 15 a, stk. 1, 5. 
pkt.  
- FUSL § 15 a, stk. 1, 6. 
pkt. 

-Balanceproportionalitets-
krav, jf. FUSL § 15 a, stk. 
2, 3. pkt. 
 
Undtagelser for anvendelse 
af regelsættet: 
- FUSL § 15 a, stk. 1, 5. 
pkt.  
- FUSL § 15 a, stk. 1, 6. 
pkt. 

Tidsfrister Indsendelse af endelige 
dokumenter indenfor 1. 
måned, jf. FUSL § 6, stk. 3 

Indsendelse af endelige 
dokumenter indenfor 1. 
måned, jf. FUSL § 6, stk. 3 

Indsendelse af endelige 
dokumenter indenfor 1. 
måned, jf. FUSL § 6, stk. 3 

Skattemæssige 
konsekvenser for 
aktionærerne i det 
indskydende selskab 

Ophørsspaltning: 
Kontantvederlag: Afstået 
til 3-mand til kursen på 
spaltningstidspunktet, jf. 
FUSL § 15 b, stk. 4, 2. pkt. 
Beskattes i henhold til 
ABL, jf. FUSL § 9, stk. 2 
og 3 ved ophørsspaltning. 
Aktievederlag - Succession 
ved ophørsspaltning, jf. 
FUSL § 11, stk. 1. 
 
 
 
 
 

Personaktionærer: Samme 
konsekvenser som ved 
reglerne om med tilladelse 
 
Selskabsaktionær: 
Succession i anskaffelses-
summen, mens aktierne 
anses for erhvervet på 
spaltningstidspunktet, jf. 
FUSL § 15 b, stk. 7. 

Person- samt 
selskabsaktionærer: Samme 
konsekvenser som ved 
reglerne om med tilladelse 
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Grenspaltning: 
Kontantvederlag: Afstået 
til 3-mand til kursen på 
spaltningstidspunktet, jf. 
FUSL § 15 b, stk. 4, 2. pkt. 
Beskattes som udbytte.  
Aktievederlag - Succession  
(forholdsmæssig 
fordeling), jf. FUSL § 15 b, 
stk. 4, 8. pkt. 

Skattemæssige 
konsekvenser for det 
modtagende selskab 

Succession, jf. FUSL § 8 Succession, jf. FUSL § 8 Succession, jf. FUSL § 8 

Skattemæssige 
konsekvenser for det 
indskydende selskab 

Ophørsspaltning: 
Afsluttende ansættelse, jf. 
FUSL § 7, stk. 1. 
Grenspaltning: 
Opgørelse af almindelig 
skattepligtig indkomst uden 
hensyntagen til de 
udspaltede aktiver og 
forpligtelser 

Ophørsspaltning: 
Afsluttende ansættelse, jf. 
FUSL § 7, stk. 1. 
Grenspaltning: 
Opgørelse af almindelig 
skattepligtig indkomst uden 
hensyntagen til de 
udspaltede aktiver og 
forpligtelser 

Ophørsspaltning: 
Afsluttende ansættelse, jf. 
FUSL § 7, stk. 1. 
Grenspaltning: 
Opgørelse af almindelig 
skattepligtig indkomst uden 
hensyntagen til de 
udspaltede aktiver og 
forpligtelser 

Skattemæssige 
underskud 

Bortfalder, jf. FUSL § 8, 
stk. 6. 
Undtagelse: Det 
indskydende selskabs 
underskud ved gren-
spaltning 

Bortfalder, jf. FUSL § 8, 
stk. 6. 
Undtagelse: Det 
indskydende selskabs 
underskud ved gren-
spaltning 

Bortfalder, jf. FUSL § 8, 
stk. 6. 
Undtagelse: Det 
indskydende selskabs 
underskud ved gren-
spaltning 

Værnsregel Ingen Udbyttebegrænsningsregel, 
jf. ABL § 36 A, stk. 7 

Udbyttebegrænsningsregel 
indtil indkomståret 2010. 
Herefter holdingkrav i 
henhold til ABL § 36, stk. 
6, 3. pkt. 

 

Som det fremgår af ovenstående vil en anvendelse af det objektive regelsæt i forbindelse med en 

skattefri spaltning medføre yderligere objektive betingelser i forhold til en spaltning foretaget i 

henhold til tilladelsessystemet. Dette er dog ikke ensbetydende med, at tilladelsessystemet altid er at 

foretrække, hvilket vil fremgå af de efterfølgende afsnit.  

I modsætning til tilladelsessystemet vil en gennemførsel af en skattefri spaltning uden tilladelse 

medføre et objektivt krav om balanceproportionalitet. Herved forstås det, at forholdet mellem de 

overførte aktiver og forpligtelser i det modtagende selskab skal svare til forholdet mellem aktiver og 

forpligtelser i det indskydende selskab. Dette vil i praksis ofte være umuligt at opfylde, da de øvrige 

objektive betingelser forsat skal opfyldes, for eksempelvis kravet om overførsel af en selvstændig 

gren af den samlede virksomheden Dette vil sige at samtidig med, at der skal ske en overførsel af 

samtlige aktiver og forpligtelser der er knyttet til den pågældende virksomhedsgren, skal summen 
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heraf svare til forskellen mellem aktiver og forpligtelser i det indskydende selskab før 

gennemførslen af den skattefrie spaltning.  

Opfyldelse af balanceproportionalitetskravet vil således typisk kun være mulig i de tilfælde, hvor 

der er tale om en ophørsspaltning af et rent holdingselskab eller et pengetankselskab. Her vil det 

som regel kunne lade sig gøre at overføre de indskudte aktiver og forpligtelser, så de svarer til 

forholdet mellem aktiver og forpligtelser i det indskydende selskab, da de likvide beholdninger kan 

fordeles vilkårligt, så balanceproportionalitetskravet opfyldes.  

Når de to regelsæt sammenlignes vedrørende de skattemæssige konsekvenser for aktionærerne i det 

indskydende selskab er der alene forskel på de to regelsæt, hvis der er tale om selskabsaktionærer. 

Ved brug af tilladelsessystemet er der fuld succession, mens anvendelsen af det objektive regelsæt 

medfører, at selskabsaktionærerne alene succederer i anskaffelsessummen, hvorimod 

anskaffelsestidspunktet fastsættes til spaltningstidspunktet. Årsagen til denne afvigelse skyldtes, at 

selskabsaktionærer frem til indkomståret 2010 i henhold til aktieavancebeskatningsloven havde 

mulighed for at sælge aktierne skattefrit ved en ejertid på mere end 3 år. Uden denne særregel ville 

en selskabsaktionær, som på spaltningstidspunktet havde ejet aktierne i det indskydende selskab i 

mere end 3 år, kunne have afhændet vederlagsaktierne i det modtagende selskab skattefrit dagen 

efter gennemførslen af omstruktureringen.  

I forbindelse med vedtagelsen af Forårspakken 2.0 er denne undtagelse afskaffet, idet ændringen af 

aktieavancebeskatningsloven samt indførslen af holdingkravet har gjort bestemmelsen overflødig. 

  

9.2.1 Valg mellem tilladelsessystemet og det objektive regelsæt 

Som det fremgår af ovenstående beskrivelse vil den yderligere objektive betingelse i form af 

balanceproportionalitetskrav formentlig begrænse anvendelsen af det objektive regelsæt. Derudover 

bør tilladelsessystemet foretrækkes i de situationer, hvor der er usikkerhed om grenkravets 

opfyldelse, idet en opnåelse af en tilladelse fra SKAT indirekte medfører en godkendelse af 

virksomhedsgrenen. Alternativt kan der ved manglende opfyldelse af den subjektive betingelse i 

henhold til tilladelsessystemet søges om bindende ligningssvar vedrørende grenkravet, således at 

usikkerheden ved den manglende godkendelse af grenkravet elimineres ved anvendelsen af det 

objektive regelsæt.  
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Det skal bemærkes, at hvis en af deltagerne besidder 50 % eller derunder af aktierne i det spaltede 

selskab, men efter spaltningen erhverver over 50 % i et af de selskaber, der dannes ved spaltningen, 

så kan en sådan spaltning kun gennemføres, hvis aktionæren har ejet aktierne i det selskab, der 

spaltes i mindst 3 år. Erhvervelse af aktier ved succession medregnes i de 3 års ejertid. Hvis dette 

ikke er opfyldt, vil spaltningen kun kunne gennemføres med tilladelse fra SKAT. Et eksempel på 

hvor forudsætningen er opfyldt, fremgår af nedenstående figur 9.2.1.1. I eksemplet ejer 

personaktionær A og B hver 50 % i C A/S, som blev stiftet den 1. juli 2004. Den 1. april 2009 

foretager de en skattefri aktieombytning, og erhverver i den forbindelse 50 % hver af aktierne i D 

A/S. 

De spalter derefter D A/S i D1 A/S og D2 A/S, hvilket medfører at A får alle aktier i D1 A/S og B 

får alle aktier i D2 A/S. A og B går således fra at være minoritetsaktionær til at blive 

majoritetsaktionær. Da de har ejet aktierne fra den 1. juli 2004, som følge af successionen, kan 

spaltningen gennemføres skattefrit i henhold til tilladelsessystemet.  

 

 
Figur 9.2.1.1: Illustration af FUSL § 15 a, stk. 1, 1. pkt., egen tilvirkning 
 
Ovenstående medfører, at spaltning uden tilladelse fra SKAT formentlig kun vil blive anvendt i de 

situationer, hvor den forretningsmæssige begrundelse ikke er eller kan opfyldes, samt i de tilfælde, 

hvor spaltningen foretages som en efterfølgende omstrukturering. Ved sidstnævnte situation menes 

for eksempel, når der efter en skattefri aktieombytning uden tilladelse gennemføres en 

ophørsspaltning af det nye holdingselskab. Som beskrevet i afsnittet ovenfor er det dog vigtigt at 

være opmærksom på om ejertidskravet for mindretalsaktionærer er opfyldt ved gennemførsel af 

sådanne kombinationsomstruktureringer.  

Aktionær 
A 

C A/S 

Aktionær 
A 

Aktionær 
B 

C A/S 

Aktionær 
B 

D A/S 

Aktionær 
A 

Aktionær 
B 

D2 A/S D1 A/S 

C A/S 
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Ved gennemførsel af en skattefri spaltning uden tilladelse fra SKAT er det endvidere vigtigt at være 

opmærksom på, at hvis blot et af selskaberne der ejer mindst 10 % af kapitalen i et af de deltagende 

selskabet ikke overholder holdingkravet kan spaltningen blive skattepligtig for samtlige 

deltagere228.  

 

9.2.2 Objektive regelsæt – konsekvens af lov nr. 525 af den 12. juni 2009 

Konsekvensen af vedtagelsen af lov nr. 525 af den 12. juni 2009 er, at udbyttebegrænsningsreglen 

er afskaffet og erstattet af et simpelt ejertidskrav på 3 år (holdingkravet). Dette sammenholdt med 

afskaffelsen af særreglen om manglende succession i anskaffelsestidspunkt for selskabsaktionærer i 

det indskydende selskab, må betragtes som en betydelig forenkling af det objektive regelsæt. 

 

I nedenstående afsnit 9.3.2 er det beskrevet i et eksempel, hvorledes reglerne om tilførsel af aktiver 

uden tilladelse efter indførslen af lov nr. 525 af den 12. juni 2009 kan benyttes til skattefrit at afstå 

et selskabs driftsaktivitet til tredjemand. I lighed hermed kan det indskydende selskab vælge at 

udspalte driftsaktiviteten til det modtagende selskab og herefter afstå selskabet umiddelbart efter 

spaltningen ved at tredjemand foretager en kapitalforhøjelse til overkurs, idet denne efterfølgende 

transaktion ikke er i strid med holdingkravet.  

 

På trods af ovenstående fremstår regelsættet stadig som kompliceret i forhold til tilladelsessystemet 

på grund af gren- og balanceproportionalitetskravet, hvorfor lovændringerne ikke må forventes at 

øge anvendelsen af det objektive regelsæt, hvilket ellers var hensigten med vedtagelsen af loven. 

 

9.2.3 Konsekvenser for gennemførte skattefrie spaltninger uden tilladelse 

inden den 22. april 2009 

Ved gennemførsel af en skattefri spaltning uden tilladelse inden den 22. april 2009 vil 

omstruktureringen være omfattet af det oprindelige objektive regelsæt, hvormed transaktionen er 

underlagt værnsreglen om udbyttebegrænsning. Denne er afskaffet med virkning fra indkomståret 

2010 og er erstattet af et krav om ejerskab på 3 år, ligeledes gældende fra indkomståret 2010. Dette 

                                                 
 
228 Jf. figur 8.2.4.2.1 
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medfører, at en skattefri spaltning uden tilladelse gennemført før den 22. april 2009 fra 

indkomståret 2010, hverken vil være omfattet af udbyttebegrænsningsreglen eller holdingkravet. 

Det er således muligt at afstå vederlagsaktierne skattefrit fra indkomståret 2010 i henhold 

aktieavancebeskatningsloven, så længe de pågældende aktier er datterselskabsaktier eller 

koncernselskabsaktier.  

 

9.3 Særlige betragtninger ved skattefri tilførsel af aktiver 

I lighed med de to ovenfor nævnte omstruktureringsmetoder vil en beslutning om gennemførsel af 

en skattefri tilførsel af aktiver forudsætte, at der forinden er foretaget en vurdering af, hvilket 

regelsæt der er det mest fordelagtige for samtlige af de involverede deltagere. Vurderingen bør 

således tage højde for de generelle forhold samt de særlige objektive betingelser, der er gældende 

for henholdsvis regelsættet med og uden tilladelse fra SKAT.  

 

Tabel 9.3.1, nedenfor, illustrerer i hovedtræk betingelser og skattemæssige konsekvenser ved 

gennemførsel af både en skattefri tilførsel af aktiver med og uden tilladelse fra SKAT. Det objektive 

regelsæt er i illustrationen udvidet, så de oprindelige regler vedtaget ved lov nr. 343 den 18. april 

2007 fremgår særskilt i lighed med tilretningen af de objektive regler vedtaget ved lov nr. 525 af 

den 12. juni 2009.   

 
Tabel 9.3.1: Sammenligning af tilladelsessystemet og det objektive regelsæt, egen tilvirkning 
 Med tilladelse fra 

SKAT 
Uden tilladelse -
vedtaget ved lov nr. 
343 af 18. april 2007 

Uden tilladelse -
vedtaget ved lov nr. 
525 af 12. juni 2009 

Lovgrundlag FUSL §§ 15 c og 15 d FUSL § 15 c, stk. 1, 4. pkt. 
samt FUSL §§ 15 c og 15 
den 

FUSL § 15 c, stk. 1, 4. pkt. 
samt FUSL §§ 15 c og 15 
den 

Hvad indskydes Aktiver og passiver, jf. 
FUSL § 15 c, stk. 2 

Aktiver og passiver, jf. 
FUSL § 15 c, stk. 2 

Aktiver og passiver, jf. 
FUSL § 15 c, stk. 2 

Vederlæggelse Aktier, jf. FUSL § 15 c, 
stk. 2. 

Aktier, jf. FUSL § 15 c, 
stk. 2. 

Aktier, jf. FUSL § 15 c, 
stk. 2. 

Modtager af vederlag Det indskydende selskab Det indskydende selskab Det indskydende selskab 

Tilladelse fra SKAT Ja Nej Nej 

Særlige krav -Gren af en virksomhed, jf. 
FUSL § 15 c, stk. 2, 2. pkt. 
- Krav til vederlaget, jf. 
FUSL § 15 c, stk. 2, 1. pkt. 

Ingen yderligere krav end 
hvad der er gældende ved 
tilladelsessystemet 

Ingen yderligere krav end 
hvad der er gældende ved 
tilladelsessystemet 

Tidsfrister Indsendelse af endelige 
dokumenter indenfor 1. 
måned, FUSL § 6, stk. 3. 

Indsendelse af endelige 
dokumenter indenfor 1. 
måned, FUSL § 6, stk. 3. 

Indsendelse af endelige 
dokumenter indenfor 1. 
måned, FUSL § 6, stk. 3. 
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Skattemæssige 
konsekvenser for 
aktionærerne 

Ingen Ingen Ingen 

Skattemæssige 
konsekvenser for det 
indskydende selskab 

- Aktierne anses for 
anskaffet til den 
skattemæssige værdi af 
aktiver og passiverne på 
tilførselsdatoen, jf. FUSL § 
15 d, stk. 4 
 

-Vederlagsaktierne anses 
for anskaffet på 
tilførselstidspunktet og til 
den skattemæssige værdi, 
jf. FUSL § 15 d, stk. 4 
- Undtagelse: Hvis det 
indskydende selskab har 
aktiebesiddelser på 
tilførselstidspunktet: 
Anskaffelsestidspunkt for 
samtlige aktier er 
tilførselstidspunktet, jf. §§ 
15 d, stk. 4, 3. og 4. pkt. 

-Vederlagsaktierne anses 
for anskaffet til 
handelsværdien på 
tilførselstidspunktet. 

Skattemæssige 
konsekvenser for det 
modtagende selskab 

Succession, FUSL § 8, stk. 
1 og 2. 

Succession, FUSL § 8, stk. 
1 og 2. 

Succession, FUSL § 8, stk. 
1 og 2. 

Underskud Bortfalder i det 
modtagende selskab, jf. 
FUSL § 8, stk. 6. 

Bortfalder i det 
modtagende selskab, jf. 
FUSL § 8, stk. 6. 

Bortfalder i det 
modtagende selskab, jf. 
FUSL § 8, stk. 6. 

Værnsregel Ingen Udbyttebegrænsningsregel, 
jf. ABL § 36 A, stk. 7 

Udbyttebegrænsningsregel 
indtil indkomståret 2010. 
Herefter holdingkrav i 
henhold til ABL § 36, stk. 
6, 3. pkt. 

 
Som det fremgår af ovenstående tabel er der ikke de store forskelle på de to regelsæt, hverken før 

eller efter vedtagelsen af lov nr. 525 af den 12. juni 2009. En af forskellene ligger i de 

skattemæssige konsekvenser for det indskydende selskab. I henhold til tilladelsessystemet anses 

vederlagsaktierne for anskaffet til den skattemæssige værdi af de tilførte aktiver og passiver på 

tilførselstidspunktet, jf. FUSL § 15 d, stk. 4. Frem til den 21. april 2009 var dette som udgangspunkt 

også gældende ved gennemførsel af en skattefri tilførsel af aktiver uden tilladelse fra SKAT, dog 

med den undtagelse, at hvis det indskydende selskab på tilførselstidspunktet allerede besad aktier i 

det modtagende selskab, blev samtlige aktier anset for anskaffet på tilførselstidspunktet.   

 

Efter vedtagelsen af lov nr. 525 af den 12. juni 2009 vil vederlagsaktierne fremover anses for 

anskaffet til handelsværdien på tilførselstidspunktet. Herved opstår der en forskel på de to regelsæt i 

de skattemæssige konsekvenser for det indskydende selskab. Dette skal ses i sammenhæng med det 

indførte holdingkrav, som har til hensigt at udligne fordelen ved at benytte reglerne uden tilladelse 

frem for tilladelsessystemet, idet det ellers var muligt at afstå aktierne skattefrit umiddelbart efter 

gennemførslen af transaktionen.  
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9.3.1 Valg mellem tilladelsessystemet og det objektive regelsæt  

Som det fremgår af ovenstående gennemgang er de to parallelle regelsæt meget ens, hvorfor det 

objektive regelsæt umiddelbart fremstår som en forenkling i forhold til tilladelsessystemet, idet der 

ikke skal ske overholdelse af den subjektive betingelse. Det må således formodes, at reglerne om 

tilførsel af aktiver uden tilladelse fra SKAT vil blive benyttet i et betydeligt omfang fremover.  

I forbindelse med valg af regelsæt skal der tages stilling til, hvorvidt der foreligger en usikkerhed 

om at grenkravet er overholdt. Hvis dette er tilfældet vil det være en fordel at foretage 

omstruktureringen i henhold til tilladelsessystemet på grund af den indirekte godkendelse af 

grenkravet i forbindelse med opnåelsen af tilladelsen. Ved at benytte det objektive regelsæt vil 

SKAT først ved en efterfølgende ligning foretage en vurdering af om grenkravet er opfyldt. Anses 

dette ikke for at være tilfældet vil tilførslen blive anset for at være en skattepligtig transaktion. 

Alternativt kan risikoen for den manglende opfyldelse af grenkravet elimineres ved at søge om et 

bindende ligningssvar.   

 

I de situationer, hvor der på kort sigt foreligger et forretningsmæssigt ønske om at nedbringe 

egenkapitalen i det modtagende selskab var det tidligere nødvendigt at søge om tilladelse for at 

undgå at blive omfattet af værnsreglen om udbyttebegrænsning i daværende ABL § 36 A, stk. 7. 

Efter vedtagelsen af Forårspakken 2.0 er udbyttebegrænsningsreglen afskaffet fra indkomståret 

2010 og erstattet af et holdingkrav. Det vil således fremadrettet være lige så hensigtsmæssig at 

anvende det objektive regelsæt som tilladelsessystemet i den ovenfor beskrevne situation.  

 

En skattefri tilførsel med tilladelse fra SKAT vil i visse tilfælde være betinget af et eller flere 

specifikke vilkår som skal overholdes, hvorfor der også skal tages hensyn til disse i vurderingen af 

valget af regelsæt.  

 

9.3.2 Objektive regelsæt – konsekvens af lov nr. 525 af den 12. juni 2009 

I lighed med reglerne om aktieombytning er det objektive regelsæt for tilførsel af aktiver blevet 

mere smidigt som følge af vedtagelsen af lov nr. 525 af den 12. juni 2009. Som tidligere beskrevet 
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er den komplicerede udbyttebegrænsningsregel erstattet af et enkelt krav om 3 års ejerskab 

(holdingkravet)229. 

 

Isoleret set må ændringen af værnsreglens udformning betragtes som en forenkling i forhold til det 

oprindelige objektive regelsæt indført i 2007. Da efterfølgende nytegning ikke er i strid med 

holdingkravet kan tilførsel af aktiver fremadrettet benyttes til at afstå driftsaktivitet, hvilket må 

anses som en yderligere lempelse i forhold til 2007-regelsættet. Et eksempel herpå fremgår af 

nedenstående figur 9.3.2.1, hvor en personaktionær gennem et holdingselskab ejer et driftsselskab, 

som aktionæren ønsker at afhænde til tredjemanden Ved at foretage en tilførsel af aktiver kan 

driftsaktiviteten udskilles til et særskilt selskab og nye aktionærer har således efterfølgende 

mulighed for at tegne nye aktier via en kapitalforhøjelse til overkurs og dermed opnå ejerskab af 

selskabet med driftsaktiviteten. Overkursen kan herefter anses som ”tredjemands betaling for 

aktierne i driftsselskabet” ved at udlodde en andel af overkursen skattefrit til ”Tidligere drift A/S”. 

 

 
 
Figur 9.3.2.1: Salg af driftsaktivitet ved anvendelse af det objektive regelsæt, kursusmateriale modelkursus RGD 
 

                                                 
 
229 Efterfølgende omstruktureringer er ikke i strid med holdingkravet, så længe vederlæggelsen udelukkende består af 
aktier 

Holding-
selskab AB 

A/S 

Tidligere drift 
A/S 

 

Aktionær 
 

Holding-
selskab C A/S 

Udbytte (overkurs) 

Kapitalforhøjelse til overkurs 

100 % 

100 % 

3 års ejertidskrav 

Aktionær 
 

Nyt drift A/S 
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Herudover må det formodes at være en forenkling af regelsættet, at vederlagsaktierne fremadrettet 

anses for anskaffet til handelsværdien på tilførselstidspunktet mod tidligere at anses for anskaffet til 

den skattemæssige værdi. 

  

Det vurderes således på baggrund af ovenstående, at der er sket en betydelig forenkling af det 

objektive regelsæt for tilførsel af aktiver, hvilket må formodes at medføre en forøget anvendelse af 

regelsættet fremover.  

 

9.3.3 Konsekvenser for en gennemført tilførsel af aktiver uden tilladelse inden 

den 22. april 2009 

I lighed med hvad der er gældende for de to førstnævnte omstruktureringsmetoder vil en skattefri 

tilførsel af aktiver uden tilladelse foretaget senest den 21. april 2009 som udgangspunkt være 

omfattet af det oprindelige regelsæt vedtaget ved lov nr. 343 af den 18. april 2007. Afskaffelsen af 

udbyttebegrænsningsreglen fra og med indkomståret 2010 medfører, at tilførsler af aktiver foretaget 

inden den 22. april 2009 fra og med indkomståret 2010, hverken vil være omfattet af 

udbyttebegrænsningsreglen eller det nye holdingkrav. Vederlagsaktierne vil således kunne sælges 

skattefrit fra indkomståret 2010, så længe der er tale om datterselskabsaktier eller 

koncernselskabsaktier.  

 

Tilførsel af aktiver foretaget fra den 22. april 2009 og frem til selskabets påbegyndelse af 

indkomståret 2010, vil være omfattet af både udbyttebegrænsningsreglen og holdingkravet. Herefter 

vil alene holdingkravet være gældende.  
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10. Konklusion 

Skattefrie omstruktureringer i Danmark har sit fundament i implementeringen af EU’s 

fusionsskattedirektiv fra 1992. Oprindeligt var der ikke stillet betingelser udover hvad der fremgik 

af fusionsskattedirektivet, men der blev dog hurtigt indført krav om at skattefrie omstruktureringer 

kun kunne gennemføres med tilladelse fra SKAT.    

 

Frem til vedtagelsen af lov nr. 343 af den 18. april 2007 medførte en beslutning om omstrukturering 

af et selskab, at der skulle søges tilladelse herom fra SKAT. Lovændringen resulterede i indførsel af 

et objektivt regelsæt, som kunne anvendes parallelt med tilladelsessystemet. Indførelsen havde fra 

lovgivers side til hensigt at lette adgangen for selskaber til at omstrukturere, samt at reducere 

omkostninger og ressourceforbrug i forbindelse hermed.  

 

Essensen af det objektive regelsæt vedtaget i 2007 er, at selskabsdeltagerne ikke skal søge om 

tilladelse fra SKAT og dermed ikke er underlagt kravet om, at der skal foreligge en 

forretningsmæssig begrundelse bag ønsket om omstrukturering. Som konsekvens heraf skal 

selskabsdeltagerne overholde en række objektive betingelser samt værnsregler. Disse har til hensigt, 

at forhindre at selskabsdeltagernes formål med gennemførslen af omstruktureringen alene er baseret 

på ønsket om skatteundgåelse eller skatteunddragelse.  

 

Det objektive regelsæt er senest ændret ved vedtagelsen af lov nr. 525 af den 12. juni 2009. 

Lovændringen har medført en forenkling af regelsættet, idet den komplicerede værnsregel omkring 

udbyttebegrænsning er afløst af et simpelt krav om 3 års ejerskab af vederlagsaktierne 

(holdingkravet). Forenklingen af indholdet i værnsreglen medfører, at det vil være muligt at 

foretage efterfølgende skattefrie omstruktureringer, så længe vederlaget udelukkende består af 

aktier. Endvidere bevirker holdingkravet, at det fremadrettet indirekte er muligt at afstå en 

driftsaktivitet ved anvendelse af det objektive regelsæt, idet nytegning ved kapitalforhøjelser ikke 

anses for at være i strid med værnsreglen. 

 

Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at udvanding i forbindelse med kapitalnedsættelser ifølge 

et bindende svar fra Skatterådet er i strid med holdingkravet. Den gennemførte transaktion vil i 

disse tilfælde blive konverteret til en skattepligtig omstrukturering, medmindre der anmodes om 
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tilladelse hos SKAT og det her kan sandsynliggøres, at omstruktureringen og den efterfølgende 

kapitalnedsættelse er forretningsmæssig begrundet. Ligeledes vil en efterfølgende konkurs i det 

erhvervede selskab blive anset for en afståelse af vederlagsaktierne og dermed i konflikt med 

holdingkravet. Også her vil det være muligt efterfølgende at ansøge om tilladelse hos SKAT.  

 

En række af de objektive betingelser og de skattemæssige konsekvenser for de involverede parter er 

blevet ændret og tilnærmet tilladelsessystemet, således at de to regelsæt i dag fremstår mere 

ensartet. På baggrund heraf vurderes det, at det objektive regelsæt er blevet væsentligt mere smidigt 

og dermed også mere anvendeligt. 

 

Lovændringen af det objektive regelsæt vedtaget i 2009 er som udgangspunkt gældende fra 

indkomståret 2010. Dette medfører, at der er indført overgangsregler, således at omstruktureringer 

vedtaget senest den 21. april 2009 vil være omfattet af 2007-regelsættet, mens omstruktureringer 

vedtaget den 22. april er underlagt 2009 reglerne. Idet værnsreglen om udbyttebegrænsning er 

afskaffet fra indkomståret 2010 vil omstruktureringer omfattet af det oprindelige objektive regelsæt, 

hverken være underlagt udbyttebegrænsningsreglen eller holdingkravet. Omstruktureringer 

foretaget efter vedtagelsen af lov nr. 525 af den 12. juni 2009 vil derimod være underlagt begge 

værnsregler indtil indkomståret 2010’s begyndelse.  

 

I vurderingen af hvornår det objektive regelsæt skal benyttes frem for tilladelsessystemet bør 

samtlige betingelser og skattemæssige konsekvenser for alle de involverede parter afdækkes. I 

forlængelse heraf bør selskabsdeltagernes fremtidsplaner indgå i beslutningsgrundlagt, da disse kan 

have afgørende betydning for parternes overholdelse af værnsreglen. Først herefter kan der tages en 

endelig beslutning af, hvilket regelsæt der er det mest hensigtsmæssige i den givende situation.  

 

Som nævnt ovenfor er det fra indkomståret 2010 muligt at gennemføre skattefrie omstruktureringer 

uden tilladelse fra SKAT ved benyttelse af det objektive regelsæt mod overholdelse af et 

holdingkrav. Dette betyder, at regelsættet ikke bør anvendes, hvis man inden gennemførelsen af en 

skattefri omstrukturering har planer om frasalg eller anden afståelse af vederlagsaktierne indenfor 3 

år efter omstruktureringstidspunktet. Efterfølgende begivenheder der medfører konflikt med 

holdingkravet er dog ikke til hindrer for en anvendelse af det objektive regelsæt, idet det så vil være 
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muligt at anmode SKAT om tilladelse. Reelt betyder dette, at man først behøver at anmode om 

tilladelse, når behovet herfor indtræder.  

 

Som udgangspunkt bør det objektive regelsæt altid anvendes i de situationer, hvor 

selskabsdeltagerne kan opfylde de objektive betingelser. Dette skyldes reduceringen af 

ressourceforbruget, den kortere tidshorisont fra vedtagelse til gennemførsel, forenklingen af 

værnsreglen samt det faktum at de øvrige objektive betingelser i høj grad fremstår identiske med 

betingelserne i tilladelsessystemet.  

 

Det vurderes, at det i enkelte tilfælde vil være stort set umuligt at opfylde samtlige af de objektive 

betingelser som gennemførelsen af den pågældende omstrukturering uden tilladelse medfører. Dette 

kan for eksempel være tilfældet i den situation, hvor der foretages en skattefri spaltning uden 

tilladelse og der således skal ske opfyldelse af både gren- og balanceproportionalitetskravet. Ved 

manglende opfyldelse af en eller flere af de objektive betingelser vil selskabsdeltagerne være 

tvunget til at foretage omstruktureringen i henhold til tilladelsessystemet. 

 

Hvis der ikke foreligger en forretningsmæssig begrundelse er det uklart, hvorvidt SKAT vil give 

tilladelse alene fordi der ikke kan ske opfyldelse af de objektive betingelser. Dette foreligger der 

endnu ikke afgørelser på.  

 
Afskaffelsen af opdelingen af korttids- og langtidsaktier i aktieavancebeskatningsloven fra 

indkomståret 2010 medfører, at koncerninterne omstruktureringer kan foretages ved et simpelt salg 

af et selskab til et andet koncernselskab. Dette skyldes at afhændelse af datterselskabsaktier og 

koncernaktier er skattefri uanset ejertid.  

 

Af ovenstående må det samlet set konkluderes, at vedtagelsen af Forårspakken 2.0 har forenklet det 

objektive regelsæt, således at skattefrie omstruktureringer, i større grad end tidligere, må forventes 

at blive foretaget uden tilladelse. Dette skyldes, at såfremt der kan ske opfyldelse af de objektive 

betingelser, vil det ikke være nødvendigt at anmode SKAT om tilladelse og dermed er der heller 

ikke behov for en redegørelse af de forretningsmæssige begrundelser bag den påtænkte 

omstrukturering.  
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11. Anvendte forkortelser 

 

Afskrivningsloven   AL 

Aktieavancebeskatningsloven  ABL 

Aktieselskabsloven   ASL 

Anpartsselskabsloven   ApSL 

Den nye selskabslov   NSEL 

Fusionsskatteloven   FUSL 

Kildeskatteloven   KSL 

Ligningsloven   LL 

Ligningsvejledningen   LV 

Personskatteloven   PSL 

Selskabsskatteloven   SEL 

Skatteforvaltningsloven   SFL 

Årsregnskabsloven   ÅRL 
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Nyhegn-Eriksen, Claus Bilberg Jensen og Sven Hagens Ottesen.  

 RR.2007.06 – Nye regler om skattefri omstruktureringer og sambeskatning i forbindelse 
hermed, af Susanne kjær. 

 SPO 2007.125 – Skattefri omstrukturering af selskaber uden tilladelse, Kim Wind Andersen 
 
2006:  

 TfS 2006, 936 – Omstrukturering af ”skyggesambeskattede” koncerner – en kommentar 
med udgangspunkt i Skatterådets afgørelse TfS 2996, 641, af statsautoriseret revisor Jan 
Guldmand Hansen. 

 
2005: 

 TfS 2005, 371 – Fusionsskattedirektivet er nu ændret – væsentligt nyt i forhold til 
Kommisionens udkast, af advokat Michael Serup & Tommy V. Christiansen 

 RR.2005.11 – Skattefri omstrukturering – ombytningsforhold af Susanne Kjær og Anders 
Bjørn.  

 SR.2005.0348 – Skattefri omstrukturering – forretningsmæssig begrundelse, af Susanne 
Kjær. 
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Afgørelser/domme: 

 
Domme 2009: 

 SKM.2009.58.SR 
 SKM.2009.91.ØRL 
 HD af 06.02.2009, sag nr. 430.2006 anket SKM.2006.497.VLR 

 
Domme 2008: 

 SKM.2008.255.LSR 
 SKM.2008.289.SR 
 SKM.2008.609.SR 

 
Domme 2007: 

 SKM.2007.806.LSR 
 SKM.2007.807.DEP 
 SKM.2007.843.DEP 
 C-321/05 – Hans Markus Kofoed af 5. juli 2007 

 
Domme 2006: 

 SKM.2006.345.LSR 
 SKM.2006.372.LSR 

 
Domme 2005: 

 SKM.2005.87.LSR 
 SKM.2005.167.ØLR 

 
Domme 2004: 

 TfS 2004.295 
 
Domme 2003: 

 SKM.2003.228.LSR 
 SKM.2003.574.LSR 

 
Domme 2002: 

 SKM.2002.213.TSS 
 C-43/00 – Andersen og Jensen ApS af 15. januar 2002 (TfS 2002.211) 

 
Domme 2001: 

 SKM.2001.77.LR 
 SKM.2001.341.TSS 
 SKM.2001.342.TSS 

 
Domme 2000: 

 TfS 2000.238.LR 
 
Domme 1999: 
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 TfS 1999.785 
 
Domme 1998: 

 TfS 1998.119.LR 
 TfS 1998.599.LR 
 TfS 1998.679.LR 

 
 
Domme 1997: 

 SU1997.256 Leur Bloem af 17. juli 1997 
 
Domme 1996: 

 TfS 1996.821.LR 
 TfS 1996.899 

 
Domme 1993: 

 TfS 1993.27 
 
 
Hjemmesider: 

 www.skat.dk 
 www.folketinget.dk 
 www.eogs.dk 

 
 
Øvrigt materiale: 

 Objektivering af reglerne om skattefri omstrukturering fra SKATs hjemmeside 
 Ny værdiansættelsesvejledning 
 Kursus materiale – Omstrukturering – RevisorGruppen Danmark 
 Kursus materiale – Aktuel Skat & moms – RevisorGruppen Danmark 
 Kursus materiale – Modelkursus – RevisorGruppen Danmark 
 Skattenyt af 28. maj 2009 fra Pricewaterhousecoopers  
 FSR notat om den nye selskabslov 
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