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Executive summary

This thesis discusses the development in the tax area for tax free company restructuring. In

the process I account for the rules of restructuring in the areas of tax-exempt divisions and

rules of exchange of shares. By taking in to account the practical issues, I analyze the prob-

lems as well as the possibilities the new objective rules of restructuring induce. With the

enactment of L110A in 2007, the tax restructuring regulation was significant objectified with

the purpose of creating a more simple opportunity to accomplish tax neutral restructuring. The

objective of the new rules was to make it easier and faster for companies to adjust the corpo-

rate restructure to changed market conditions. On 1 March 2009 an agreement regarding a

comprehensive tax reorganization called L202 was signed. As a result of this on 22 April

2009 the Tax Minister announced a comprehensive tax reform package, which was agreed on

29 May 2009 and officially launched in 2010.

For most part the rules of restructuring are now two-stringed which means that a restructure of

a company can be carried out with or without preceding permission from the tax authorities.

The permit required a business justification based on the company’s interest. In addition to

the justification of the permission, shareholders interests cannot be the aim of the restructur-

ing. A restructuring in according to the new objective rules do not acquiring a business justi-

fication. In order to avoid the misuse of the rules, and ensure that the set of rules are not ap-

plied for speculation in tax avoidance, an additional set of restrictive rules were added to the

law.

The tax-exempt rules of exchange of shares can be carried out with, or without the tax au-

thorities’ permission. An exchange of shares mean that a company acquire a part of another

company’s share capital, with the effect that the acquiring company obtain the majority of the

votes in the acquired company. In exchange, the shareholders in the acquired company re-

ceive shares in the acquiring company, and eventually a cash payment. Regardless of what set

of tax-exempt rules are used, it is a condition for using this rules that the acquiring company

has the majority of the votes in the acquired company after the exchange of shares.

Tax-exempt divisions are used to split up companies into two or more parts by transferring

assets and liabilities to one or more receiving company. The transferring company can either

cease to exist or continue with the remaining activities. In connection with tax-exempt divi-

sions there are three major restrictions to take into account. In the case the transferring com-

pany continues to exist, a branch rules apply to the transferred assets and liabilities. The

branch rules state that the transferred assets have to make out an independent part of the trans-

ferring company. This means that the transferred assets have to be functional as a separate

business. Regardless of the branch rules there are rules governing the balance-sheet which

means that the ratio between the transferred assets, and liabilities has to be identical with the
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ratio between the assets and liabilities in the transferring company. If only a branch of the

company is to be transferred this kind of balance-adjustment is in conflict with the branch

rules. It is almost impossible to make these rules contemporize. Consequently I recommend

that branch de-merges are carried out on the basis of a preceding permission from the tax au-

thorities.

With L202 the holding demand is introduced as a natural change of consequences following

the change of the taxation regulations. L202 has not restricted the possibilities for generation-

al changes. However, the simplification of the protection regulations has made the possibili-

ties easier for using the objective set of regulations.

I determine that a taxed restructure should always be taken into consideration. This point is

strengthened by the crisis that many companies have gone through the last couple of years.

The analysis of the two supplementary systems, the authorization system and the objective

system, shows that there are a number of risks related to the use of the rules without permis-

sion. In several situations the trade values, branch-demands and balance sheet ratios, or ad-

justments to this, may cause uncertainness in regarding to the safeguard procedure. In case of

doubt I recommend the tax authorities’ permission is applied prior to the restructure. Is the

restructure carried through without permission and subsequently it is settled by the tax author-

ities that one or more rules are not observed, the entire restructure is no longer tax-exempt.

However, it is possible subsequently to apply for permission if the business justification is

well-founded.

If the business justification is missing, or if the restructure does not contain considerable

doubt regarding the conditions, the objective rules are recommended.
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1. Indledning

Den aktuelle globale økonomiske krise er et bevis på, at markedsvilkårene konstant ændres.

En typisk cyklus for en virksomhed består af henholdsvis etablering, vækst, konsolidering

samt kapitalisering af aktiver eller likvidation. Gennem denne livscyklus vil en strukturæn-

dring typisk være hensigtsmæssig som følge af et vekslende behov for dels kapital, dels risi-

kovillighed. Det er således vigtigt, at virksomheden tilpasser sig den markedsmæssige situati-

on.

Med vedtagelsen af lov nr. 343 af 18. april 2007 om ændring af selskabsskatteloven, aktie-

avancebeskatningsloven, fusionsskatteloven og andre skattelove1, har folketinget indført ob-

jektive regler om skattefri omstrukturering af selskaber, således at spaltning, tilførsel af akti-

ver og aktieombytning kan gennemføres skattefrit, uden en tilladelse fra SKAT.2 Sideløbende

med muligheden for at foretage omstruktureringer uden tilladelse, er de hidtil gældende regler

samt tilladelsessystemet bevaret. Det er således en konkret vurdering i den enkelte situation,

hvorvidt valget skal falde på en omstrukturering med eller uden tilladelse.

Formålet med objektiveringen af omstruktureringsreglerne var at skabe en mere enkel adgang

til skattefri omstrukturering. Da kravet om indhentelse af tilladelse hos SKAT er fjernet, vil

det kunne spare administration og ressourcer, samtidig med at det vil blive lettere og hurtigere

for selskaberne at tilpasse strukturen til ændrede markedsmæssige vilkår. Den nemmere ad-

gang til skattefri omstrukturering ligestiller således virksomhederne med deres konkurrenter i

andre EU-lande.3 Dog mener kritikere, at der også kan være væsentlige ulemper forbundet

med at gennemføre omstrukturering uden forudgående tilladelse, og at mange omstrukturerin-

ger fortsat vil ske på grundlag af en indhentet tilladelse fra skatteforvaltningen.

Eftersom skattefri omstrukturering kan ske uden forudgående tilladelse fra SKAT, er det her

ikke muligt for SKAT at imødegå en eventuel skatteundgåelse ved at give afslag på ansøgnin-

gen eller opstille nærmere fastsatte vilkår. Som følge heraf er der indført værnsregler, hvis

formål er at forhindre en omgåelse af reglerne omkring skatteundgåelse.4

Det todelte regelsæt stiller krav til de parter, der involveres. Dette gælder såvel virksomhedse-

jere som de rådgivere, der bistår dem. Kvaliteten af rådgivningen i forbindelse med en om-

strukturering har stor betydning, da SKAT ikke uden videre godkender alle forudsætninger,

der ligger til grund for ansøgningen. Tilsvarende skal aktionær såvel som rådgiver være i

stand til at vurdere et stykke ind i fremtiden og gøre sig klart, hvad der er muligt, eller hvad

1 Skattefri omstrukturering af selskaber og justering af sambeskatningsreglerne mv, tidligere lovforslag nr. 110 A
2 Samtidig kan skattefri fusion i alle tilfælde nu gennemføres uden tilladelse
3 Jf. bemærkningerne til L110A 2006/07
4 Der er kun indsat værnsregler hvad angår aktieombytning, spaltning og tilførsel af aktiver, da der ikke længere
kan søges om tilladelse til fusion.
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der er mere tvivlsomt. For at træffe den korrekte beslutning i den konkrete situation er det så-

ledes vigtigt at opnå en forståelse for de faldgruber begge regelsæt indeholder.

Senest har skatteministeriet ultimo marts 2009 som led i skattereformen udsendt lovforslag

L2025 om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love som følge af at

regeringen og Dansk Folkeparti d. 1. marts 2009 har indgået en aftale om Forårspakke 2.0.

Hermed er problemstillingen omkring omstruktureringer af virksomheder igen i fokus, da den

selskabsskatteretlige del af denne indeholder væsentlige regelændringer vedrørende skattefri

omstrukturering, blandt andet er der sket lempelser i forhold til nogle af værnsreglerne.

Skatteministeriet vurderer, ifølge udkast til ”Forslag til Lov om ændring af aktieavancebe-

skatningsloven og forskellige andre love”, at forslaget vil øge antallet af skattefrie omstruktu-

reringer, der foretages uden tilladelse fra SKAT.6 Ligeledes vurderes det, at forenklingen af

reglerne om skattefrie omstruktureringer uden tilladelse vil indebære en væsentlig forenkling

og administrativ lettelse for de aktionærer og selskaber, der fremover skal lave virksomheds-

omstruktureringer.7 I denne forbindelse er det interessant at undersøge, hvilke konkrete æn-

dringer den nye lovpakke indeholder,8 samt hvordan det kan påvirke fremtidige skattefrie om-

struktureringer.

1.1. Problemformulering

Afhandlingens hovedproblemstilling er ud fra en analyse af de to regelsæt indenfor skattefri

spaltning og aktieombytning at vurdere, i hvilket omfang de objektiverede regler er anvende-

lige i praksis, herunder i hvilke situationer anvendelsen af reglerne kan anbefales.

Problemstillingen skal søges belyst ved en kritisk gennemgang og analyse af de skattemæssi-

ge regler ved anvendelse af omstruktureringsmodellerne spaltning og aktieombytning, samt at

afdække de typiske muligheder og problemstillinger, som opstår ved anvendelse af modeller-

ne.

For at kunne konkludere på hovedproblemstillingen, vil en række underspørgsmål forsøges

besvaret:

 Hvilke betingelser skal være opfyldt for at kunne anvende skattefri omstrukturering med

og uden tilladelse?

 Hvordan har de objektiverede regler påvirket anvendelsesmulighederne for at foretage om-

struktureringer?

5 vedtaget den 28. maj 2009 ved lov nr. 525 af 12. juni 2009
6 L202, s. 41
7 L202, s. 57
8 Inden for området skattefrie omstruktureringer.
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 Hvilke konsekvenser er der, hvis kravene til skattefrie omstruktureringer ikke overholdes,

og hvilke korrektionsmuligheder findes der?

 Hvor er de objektiverede regler anvendelige i praksis, og hvilke problemstillinger og mu-

ligheder medfører de?

Ovenstående spørgsmål søges svaret gennem en grundig beskrivelse af de gældende regler for

skattefri aktieombytning og spaltning. Reglerne vil samtidig blive kommenteret og analyseret

med udgangspunkt i afgørelse eller lovbemærkninger.

1.2. Afgrænsning

Efter ophævelsen af FUSL §§ 3 og 4 skal der i ingen tilfælde indhentes tilladelse til skattefri

fusion. Dermed har selskaber et retskrav på en skattefri fusion, såfremt betingelserne i FUSL

er opfyldt.9 Fusioner behandles derfor ikke i denne afhandling.

De objektiverede regler vedrørende tilførsel af aktiver afviger ikke markant fra spaltningsreg-

lerne, hvorfor afhandlingen af hensyn til omfangets begrænsning ikke vil behandle denne type

af omstrukturering.

Afhandlingen vil således ikke foretage en gennemgang af andre omstruktureringsmodeller

end spaltning og aktieombytning. Modeller som eksempelvis skattefri virksomhedsomdannel-

se, overdragelse af aktiver, likvidation, kapitalnedsættelse m.v. vil ikke blive belyst.

Afhandlingen omhandler alene nationale omstruktureringer, hvormed de skattemæssige kon-

sekvenser af omstruktureringer mellem danske og udenlandske selskaber ikke vil blive analy-

seret. Underforstået medtages således alene aktieselskaber10, der er defineret ud fra dansk ret.

Dermed vil der i afhandlingen kun nævnes aktionær, når der refereres til ejere af et givent sel-

skab. Det skal gøres opmærksom på, at der ved anførelsen af aktionær menes både aktionær

og anpartshavere.

Selskaber, hvor kapitalen er opdelt i flere aktieklasser, vil ikke blive behandlet i nærværende

afhandling, da der optræder særlige regler herfor.

De selskabsretlige forhold, der knytter sig til området, vil ikke blive behandlet i afhandlingen,

medmindre dette konkret findes relevant for afhandlingens forståelse. Dette gælder ligeledes

muligheden for at foretage skattepligtige omstruktureringer. Afhandlingen vil således alene

fokusere på de skatteretlige regler for skattefri omstrukturering, både med og uden tilladelse.

9 Tidligere kunne SKAT anmodes om tilladelse til at gennemføre en fusion, men denne mulighed blev fjernet, da
lov nr. 343 af 18. april 2007 blev gennemført.
10 Der skelnes derfor ikke mellem aktie- og anpartsselskaber, idet reglerne herfor er identiske.
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De objektive regler er rent nationale regler, hvis hensigt ikke er at implementere EU-

lovgivningen. Dog skal de stadig overholde den primære fællesskabsret. Der vil i afhandlin-

gen gøres opmærksom på eventuelle uoverensstemmelser med EU-retten, men en nærmere

diskussion af problemstillingen vil ikke foreligge.

Kombisager, hvor eksempelvis en skattefri aktieombytning efterfølges af en skattefri spalt-

ning, er i praksis meget relevante, men i forhold til den opstillede problemformulering mindre

central, hvorfor dette ikke vil blive genstand for en selvstændig analyse.

Problematikken omkring værdiansættelse af virksomheden ved omstrukturering vil ikke blive

behandlet særskilt. Dog vil området inddrages, i det omfang det er væsentligt for forståelsen

af afhandlingens fokusområde.

Afhandlingen afgrænses fra lovforslag, der er blevet stillet til høring samt lovforslag, der er

endeligt vedtaget efter den 1. august 2010.

1.3. Metode

Afhandlingen er udarbejdet på baggrund af offentligt tilgængelige materialer, og der er alene

anvendt sekundære kilder.

Problemstillingerne i nærværende afhandling vil blive analyseret ud fra de retskilder, der fin-

des indenfor skatteretten. Der vil for det første tages udgangspunkt i lovbestemmelserne, da

lovgivningen er den vigtigste retskilde indenfor skatteretten. Opstår der tvivl om forståelsen af

en lovbestemmelse, søges der vejledning i bemærkningerne til den pågældende bestemmelse.

Dog har forarbejder, som eksempelvis betænkninger, bemærkninger til lovforslag samt mini-

stersvar ikke samme retskildeværdi som selve loven.

Da regelsættet omkring omstrukturering som nævnt indledningsvist er et område, der er under

konstant ændring, er det relevant med et historisk overblik over udviklingen på området, hvil-

ket er udslagsgivende for den praksis, der er på området i dag.11

Eftersom lovbestemmelserne om skattefri omstrukturering i fusionsskatteloven og aktieavan-

cebeskatningsloven, i et vist omfang udspringer af EU-retlig regulering, vil fusionsskattedi-

rektivet ligeledes blive inddraget i afhandlingen. Danmark er forpligtet til at fortolke de natio-

nale bestemmelser i overensstemmelse med EU-lovgivningen.12

Tjenestebefalinger og bekendtgørelser vil ligeledes inddrages i nærværende afhandling. Gene-

relle tjenestebefalinger, som f.eks. cirkulærer og Ligningsvejledning, udstedes af en admini-

strativ myndighed. De er udstedt til en underordnet myndighed, og gælder altså kun admini-

11 Den udvikling, der bl.a. medførte en objektivering af reglerne om skattefri omstrukturering i 2007.
12 Retskilder og Retsteorier s. 66
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strativt og ikke for den enkelte borger og virksomhed.13 De skal være udformet uden at de

strider mod gældende lov. Bekendtgørelser, derimod, har hjemmel i rammelove og er binden-

de for skatteyderne.14

Herudover vil domsafgørelser blive inddraget, da disse i sidste instans udtrykker, hvordan

lovbestemmelserne skal fortolkes. Domstolens præjudikater (domspraksis) er dermed binden-

de for ligningsmyndighederne.15 Højesterets domme vil normalt blive tillagt betydelig vægt af

de lavere domstole.

Administrativ gældende praksis vil blive anvendt til analyserne, for at underbygge fortolknin-

gen af de enkelte lovbestemmelser. Specielt landsskatterettens afgørelser har betydning for

forståelsen af skattelovgivningen.

Endelig vil faglitteratur og faglige artikler blive inddraget i nærværende afhandling. Denne

form for litteratur kan være på påvirket af forfatterens individuelle holdning til et givent em-

ne, hvilken ikke nødvendigvis kan tages som udtryk for gældende ret. Det er således nødven-

digt med en kritisk stillingtagen i forbindelse med anvendelsen af denne litteratur.

Dataindsamlingen er afsluttet pr. 1. august 2010, hvorfor domme og bindene svar efter denne

dato som udgangspunkt ikke er behandlet og kommenteret i opgaven. Dog vil disse være om-

talt, såfremt at de strider imod gældende eller beskrevet praksis.

Der er i afhandlingen fokuseret på omstruktureringsreglerne i relation til små og mellemstore

virksomheders anvendelse heraf.

1.4. Struktur

For at øge forståelsen af afhandlingen, vil den teoretiske problemstilling underbygges med

figurer, hvor dette er muligt.

Kildehenvisninger, ordforklaringer samt øvrige uddybende bemærkninger til afhandlingen vil

være angivet ved fodnoter nederst på de respektive sider.

Besvarelsen er inddelt i følgende kapitler:

Kapitel 1. Indledning: Fungerer som en indledning til opgaven. Indeholder indledning, af-

grænsning samt metodebeskrivelse.

Kapitel 2. Lovgrundlaget: En gennemgang af lovgrundlaget for skattefrie omstruktureringer,

herunder udviklingen heri.

13 Retskilder og Retsteorier s. 91
14 Retskilder og Retsteorier s. 90
15 Retskilder og Retsteorier s. 165 ff.
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Kapitel 3. Skattefri aktieombytning: En gennemgang og analyse af omstruktureringsmetoden

skattefri aktieombytning, med inddragelse af de objektive regler fra før vedtagelsen af lov nr.

525 af 12. juni 2009. Kapitlet indeholder samtidig en analyse af den gældende praksis, for at

underbygge bestemmelsernes betydning i praksis. Kapitlet afsluttes med en analyse af konse-

kvenser og muligheder ved skattefri aktieombytning, bygget op omkring den underliggende

gennemgang og analyse.

Kapitel 4. Skattefri spaltning: En gennemgang og analyse af omstruktureringsmetoden skatte-

fri spaltning, med inddragelse af de objektive regler fra før vedtagelsen af lov nr. 525 af 12.

juni 2009. Kapitlet er bygget op på efter samme fremgangsmåde som kapitel 3, jf. ovenfor.

Kapitel 5. Konklusion: Indeholder en konklusion på de gennemførte analyser samt opgavens

problemformulering.
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2. Lovgrundlaget og den historiske udvikling

Dette afsnit vil omhandle udviklingen i de regelsæt, virksomheder, der ønsker at foretage en

skattefri omstrukturering, bliver underlagt.

2.1. Fusionsskattedirektivet16

Den danske lovgivning og retspraksis omkring skattefrie omstruktureringer udspringer pri-

mært af EU’s fusionsskattedirektiv17, der blev vedtaget i 199018, og som senere er ændret som

følge af Rådets direktiv19. EU direktiverne er generelt med til at opnå ensartede regelsæt for

medlemslandene, og eftersom landende er forpligtet til at implementere direktiverne i de nati-

onale lovgivninger, sikres det, at der skabes harmoni landene imellem. Det er direktivets mål,

at omstruktureringer i og mellem selskaber i de enkelte medlemsstater skal kunne ske skatte-

frit, for derigennem at øge virkningen af det indre marked.20 Fusionsskattedirektivet er im-

plementeret i dansk ret med lov nr. 219 af 3. april 1992 ved fusionsskatteloven og den tidlige-

re aktieavancebeskatningslov § 13, nu § 36. En del af fusionsskatteloven og aktieavancebe-

skatningsloven er således afledte effekter af Rådets direktiv nr. 90/434/EØF af 23. juli 1990.

Senest er direktivet opdateret ved Rådets Direktiv 2009/133/EF af 19. oktober 2009, hvor den

omtalte art. 11 er flyttet til art. 15, men i øvrigt uden indholdsmæssige forandringer med rele-

vans for denne afhandling.

Direktivet er et minimumsdirektiv, hvorfor det står Danmark frit for, at stille virksomhederne

bedre end hvad direktivet foreskriver. I Danmark har man blandt andet indført lempeligere

regler i forhold til det kontantvederlag, der kan vederlægges aktionærerne i det indskydende

selskab ved omstruktureringen. I Danmark kan der erlægges ubegrænset kontantvederlag, i

modsætning til fusionsskattedirektivets art. 2, litra d, hvorefter grænsen for kontantvederlag er

højst 10 % af den pålydende værdi af de værdipapirer, som udleveres i forbindelse med en

omstrukturering.

Danmark har fulgt fusionsskattedirektivet, art. 11. stk. 1, litra a, der giver de enkelte med-

lemsstater ret til at nægte en transaktion den skattefrihed, som direktivet ellers skulle have gi-

vet, hvis dispositionen har skatteunddragelse eller skatteundgåelse som hovedformål eller et

16 Afsnittets primære kilde, hvor intet andet er nævnt, er Serup, 2008.
17 Et direktiv er med hensyn til det tilsigtede mål bindende for enhver medlemsstat, som det rettes til, men over-
lader det til de nationale myndigheder at bestemme form og midler for gennemførelsen jf. EF-traktatens art. 249,
stk. 3.
18 Rådets Direktiv 90/434/EØF af 23/7 1990
19 Rådets Direktiv 2005/19/EF af 17/2 2005
20 I 1967 udkom det første officielle EU-retlige tiltag i forsøget på at harmonisere de nationale skatteregler. Til-
taget indeholdt anbefalinger om, hvilke harmoniseringstiltag indenfor skatteretten, der ansås for nødvendige af
Kommissionen, med henblik på etableringen af et ønsket indre marked. Programmet gav liv til et direktivforslag
omkring grænseoverskridende fusion, spaltning og tilførsel af aktiver. Muligheden for grænseoverskridende ak-
tieombytning blev tilføjet i 1973. Det endelige slut-resultat i form af fusionsskattedirektivet blev vedtaget d. 11.
juni 1990.
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af hovedformålene. Indtil vedtagelsen af de objektive regler har SKAT praktiseret dette ved at

skulle godkende samtlige skattefrie omstruktureringer, hvilket har betydet en subjektiv vurde-

ring af den enkelte disposition. Der henvises til nedenstående afsnit 2.2. om den forretnings-

mæssige begrundelse for nærmere uddybning.

Fusionsskattedirektivets betydning for dansk ret tydeliggøres bl.a. ud fra Leur Bloem sagen,

jf. afsnit 2.2.2.

2.2. Forretningsmæssig begrundelse

Som nævnt er formålet med reglerne om skattefri omstruktureringer, at det skal være muligt at

etablere en hensigtsmæssig koncernstruktur, uden at skattemæssige forhold blokerer for dette.

Hensigten med reglerne er således, at forretningsmæssigt begrundede omstruktureringer ikke

skal forhindres af skattemæssige forhold.

Dog foreligger der selskaberne en begrænsning på mulighederne for skattefri omstrukturering

efter tilladelsessystemet. Denne begrænsning fremgår af Fusionsskattedirektivets art. 11, stk.

1, som giver de nationale skattemyndigheder ret til at afslå eller fastsætte vilkår for en skatte-

fri omstrukturering, i de tilfælde, hvor hovedformålet eller et af hovedformålene med om-

struktureringen er skatteunddragelse.21 Fusionsskattedirektivets art. 11, stk. 1 anfører videre,

at det kan skabe en formodning om, at hovedformålet eller et af hovedformålene med en skat-

tefri omstrukturering er skatteunddragelse eller skatteundgåelse, hvis transaktionen ikke fore-

tages af gyldige forretningsmæssige årsager.22

Som nævnt er bedømmelsen af, om der foreligger en forretningsmæssig begrundelse en sub-

jektiv vurdering, herunder kan efterfølgende forhold ligeledes medtages til at afvise tilladelse

eller ligefrem tilbagekalde en tilladelse.23

Anvendelsen af fusionsskattedirektivets art. 1124 giver anledning til særdeles vanskelige juri-

diske afgrænsningsproblemer. Blandt andet hvornår skattemyndighederne berettiget kan læg-

ge til grund, at en transaktion ikke er baseret på forretningsmæssige årsager, samt hvor meget

det kræver af ansøger at konkretisere og dokumentere, og hvem der har bevisbyrden for hvad.

Den administrative praksis har gennem årerne været en del svingende ved bedømmelsen af

disse spørgsmål, men praksis synes nu forholdsvis stabiliseret, blandt andet med hjælp fra den

21 Skatteunddragelse defineres efter almindelig juridisk fortolkning som strafbare handlinger, hvis formål er at
undgå beskatning (Serup, 2008, s. 60). Der findes ikke en tilsvarende definition af skatteundgåelse, som i stedet
stilles op som en modpol til en forretningsmæssig begrundet omstrukturering
22 Der er således tale om en formodningsregel, da der ifølge bestemmelsen kan gives afslag på ansøgninger om
tilladelse, såfremt der ikke ligger forsvarlige økonomiske betragtninger til grund for ansøgningen.
23 Sag C-321/05, Hans Marcus Kofoed, Serup, 2008, side 68 og Jan Guldmand Hansen m.fl.; TfS 2007.388
24 Fusionsskattedirektivets art. 11 er beskrevet ovenfor i afsnit 2.1.
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såkaldte vognmandsag25, der går ind og afklarer problemstillingen omkring bevisbyrde, også

jf. afsnit 2.2.3.

Såfremt de objektive betingelser er overholdt, og skatteunddragelse eller skatteundgåelse ikke

er et hovedformål med omstruktureringen, har skatteyder et retskrav på tilladelse. Dette er

fastslået i Leur-Bloem dommen.26

Det fremgår af ovenstående, at der ved en skattefri omstrukturering med tilladelse, ikke som

udgangspunkt stilles et krav om, at omstruktureringen er forretningsmæssigt begrundet. Kra-

vet er som angivet, at den skattefrie omstrukturering ikke må have skatteundgåelse eller skat-

teunddragelse som hovedformål. Imidlertid har praksis udviklet sig i den retning, at kan det

dokumenteres, at en omstrukturering er forretningsmæssig begrundet, er det afkræftet, at der

foreligger skatteundgåelse eller skatteunddragelse. Formodningen er således, at i det omfang

en skattefri omstrukturering ikke er forretningsmæssigt begrundet, må den antages at være

begrundet i et ønske om skatteundgåelse. Dermed er der i realiteten et krav om, at en forret-

ningsmæssig begrundelse skal udgøre hovedformålet med omstruktureringen, hvis der skal

opnås tilladelse.27

Ved en skattefri omstrukturering uden tilladelse er der ikke noget krav om, at omstrukturerin-

gen skal være forretningsmæssig begrundet. Her er i stedet indsat værnsregler for at hindre, at

en skattefri omstrukturering uden tilladelse reelt benyttes til at afstå aktier skattefrit for at om-

gå avancebeskatning. Ifølge skatteministeriet er disse værnsregler udformet således, at de va-

retager de samme hensyn, som varetages i tilladelsessystemet. Den vigtigste værnsregel er

holdingkravet, der forhindrer skattefrit salg i de første 3 år efter omstruktureringen.28

2.2.1. Udviklingen i praksis

Det er ikke kun vedtagne lovændringer, der medfører ændringer i grundlaget for gennemførel-

sen af skattefrie omstruktureringer. De subjektive regler påvirkes løbende af udviklingen i

retspraksis. Afsagte domme samt afgivne bindende svar har i en vis grad betydning for den

gældende retspraksis. Nogen afgørelser får endda principiel betydning.29

Begrebet forretningsmæssig begrundelse har udviklet sig over tid.30 Frem til 2004 blev der

ikke stillet strenge krav til dokumentationen af den forretningsmæssige begrundelse. Fra 2004

og specielt 2005 opstod en betydelig stramning af kravene,31 og der blev givet afslag i sager,

25 SKM 2005.167 ØLR
26 C-28/95, præmis 41 og 42, jf. SU.1997.257, jf. afsnit 2.2.2.
27 SR.2008.100, s. 10
28 Bemærkninger til lovforslag L 110, afsnit 2
29 Jf. de efterfølgende afsnit med Leur-Bloem dommen og Vognmandssagen
30 SR.2008.100, s. 11
31 SR.2007.416
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der tidligere efter praksis ville have udløst en tilladelse.32 Dog synes der igen at være sket en

opblødning af kravet til den forretningsmæssige begrundelse. I SKM 2007.807 DEP33 vurde-

rede skatteministeriet således, at tilladelse til en skattefri aktieombytning ikke kan nægtes,

hvis blot parterne har lagt vægt på, at dispositionen giver mulighed for at undgå eller udskyde

beskatning. Heraf følger, at der gives tilladelse, såfremt ansøgningen om tilladelse til skattefri

aktieombytning er forretningsmæssigt begrundet, selvom der ved ombytningen opnås skatte-

mæssige fordele.34

Der stilles fortsat krav om, at skattefri aktieombytninger skal tage udgangspunkt i og gavne en

konkret virksomhed, og ikke ejerne.35 Skattefrie omstruktureringer må således stadig ikke væ-

re begrundet i skatteundgåelse, samtidig med at standardformuleringer i ansøgningerne stadig

ikke accepteres.36

På baggrund af SKM.2007.807.DEP og SKM.2008.134.LRS kan det dog konkluderes, at der

er sket en vis opbremsning i den restriktive praksis om, hvornår en skattefri omstrukturering

er forretningsmæssigt begrundet. Samtidig kan det fastslås, at såfremt omstruktureringen har

et forretningsmæssigt formål, og dette er et hovedformålene, skal der gives tilladelse, selvom

omstruktureringen også indeholder skattemæssige fordele i form af skatteudskydelse.

2.2.2. Leur-Bloem dommen

EF-Domstolen har fortolket fusionsskattedirektivet i den såkaldte Leur-Bloem sag37 hvad an-

går forståelsen af direktivets bestemmelser om aktieombytning og begrebet skattesvig eller

skatteunddragelse.

A. Leur-Bloem, direktør og eneste selskabsdeltager i to hollandske anpartsselskaber, ønskede

at erhverve anparter i et tredje selskab mod vederlag, i form af anparter i de to eksisterende

selskaber. Hermed ville det tredje selskab blive et holdingselskab.

De hollandske skattemyndigheder afslog Leur-Bloems ansøgning om tilladelse til skattefri

ombytning. De hollandske myndigheders påstand var, at der ikke var tale om en transaktion,

der havde til formål i finansiel og økonomisk henseende varigt at sammenslutte virksomheden

i disse to selskaber til en større enhed. Den "større enhed" bestod allerede da A. Leur-Bloem

var direktør og eneejer af selskaberne.

32 SR.2008.100, s. 11
33 Skatteministeriets kommentar til SKM 2007.806 LR, autolaker-sag
34 Susanne Kjær og Johanne Minke Ulrich (SR.2008.2.100, s. 12) anfører, at SKM 2007.807 DEP må kunne ta-
ges til udtryk for, at den mest restriktive del af nyeste praksis ikke var berettiget. Skatteministerens kommentar
blev dermed fulgt op af landsskatteretten, som i SKM.2008.134.LSR fandt, at SKATs afslag på tilladelse til en
skattefri ophørsspaltning ikke kunne opretholdes, idet det ikke kunne antages, at et af hovedformålene med den
skattefrie omstrukturering var skatteundgåelse.
35 Jf. to senere afgørelser, SKM.2008.255.LSR og SKM.2008.256.LSR, hvor der blev givet afkald på tilladelse.
36 SR2008.2.100, s. 12
37SU1997.256, jf. C-28/95
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Afslaget blev appelleret, og den hollandske domstol så sig nødsaget til at forelægge spørgs-

målet vedrørende fortolkning af fusionsskattedirektivet for EF-domstolen. Dommens præmis-

ser fastslog, at der skal indrømmes skattefrihed, medmindre et af hovedformålene er skatte-

svig eller skatteunddragelse,38 samt at der ikke kan anvendes forud fastsatte generelle kriteri-

er, men at der skal foretages en samlet undersøgelse af den konkrete transaktion.39

Manglende konkretisering vil jf. den hollandske skatteadvokat i Leur-Bloem-sagen også gøre

en efterfølgende kontrol umulig og dermed vil tilladelsesinstituttet være meningsløst, hvorfor

det ifølge Leur-Bloem-sagen er i overensstemmelse med formodningsreglen i fusionsskattedi-

rektivets art. 11 at indføre omvendt bevisbyrde i relation til skatteundgåelse. SKAT skal såle-

des foretage en samlet vurdering af hele den påtænkte situation. Således er det fastslået, at der

ikke kan gives afslag på en ansøgning, hvis et vilkår40 er tilstrækkeligt til at forhindre eller

begrænse et skatteunddragelsesformål. Dermed kan SKAT herefter pålægge selskaber et an-

meldelsesvilkår, med hvilket de skal anmelde til SKAT, hvis der sker ændringer, der har eller

kunne have haft betydning for omstruktureringen.

Skatteyderen har således bevisbyrden for at påvise en forretningsmæssig begrundelse, mens

det må antages, at SKAT har bevisbyrden for, at skatteundgåelse er et hovedformål.

Samme argumentation bliver brugt i Vognmandssagen, som er omtalt nedenfor.

2.2.3. Vognmandssagen SKM 2005.167.ØLR

Vognmandssagen omhandler en vognmand, der knap et år efter gennemførelsen af en skattefri

virksomhedsomdannelse, ønskede at gennemføre en skattefri aktieombytning med det formål

at etablere en holdingstruktur. Begrundelsen for aktieombytningen var minimering af driftsri-

siko, på sigt at forberede et generationsskifte samt muligheden for at stifte nye datterselska-

ber.

SKAT gav ikke tilladelse til en skattefri aktieombytning, men refererede til, at virksomheden

gennem mere end 20 år havde været drevet i personligt regi, og at driftsrisikoen dermed ikke

kunne indgå som en forretningsmæssig begrundelse. Samtidig fandt SKAT ikke begrundelsen

om stiftelse af nye datterselskaber aktuel, da ansøgeren nærmede sig pensionsalderen.

Der blev således givet afslag på skattefri aktieombytning alene som følge af, at ansøgningen

ikke var konkret nok. I første omgang fik ansøger afslag på ansøgningen med begrundelsen

om, at de faktiske forhold omkring den tidligere drift af virksomheden, sammen med indeha-

verens alder ikke harmonerede med de forretningsmæssige begrundelser, der var angivet i an-

søgningen. Denne afgørelse blev stadfæstet af Landsskatteretten, der heller ikke ud fra ansøg-

38 Præmis 40
39 Præmis 41
40 Et såkaldt anmeldelsesvilkår, som SKAT har mulighed for at pålægge selskaberne i forbindelse med tilladelse
til omstrukturering, se afsnit 3.3.1.
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ningen mente, at der var rimelig grund til at tro, at transaktionen var forretningsmæssig be-

grundet. Derfor blev der anlagt den opfattelse, at hovedformålet var skatteunddragelse. Lands-

retten gav efterfølgende landsskatteretten medhold, med den begrundelse, at ansøger, der var

repræsenteret af revisor, havde rig mulighed for at dokumentere de forretningsmæssige be-

grundelser, og dermed afkræfte, at skatteunddragelse var et af hovedformålene.

Denne sags udfald understreger betydningen af, at SKAT præsenteres for alle relevante og

specifikke forhold ved en skattefri omstrukturering, da der blev givet afslag på ansøgning om

tilladelse ud fra informationsniveauet, og ikke ud fra de faktiske forhold.

2.3. Indførelsen af to-strenget system i 2007

Med vedtagelsen af lov nr. 343 af 18. april 2007 blev der åbnet for muligheden for at gennem-

føre skattefri omstrukturering uden tilladelse fra skattemyndighederne, hvor det tidligere har

været betinget af tilladelse. Der har således været et objektiveret omstruktureringssystem med

virkning fra indkomståret 2007. 41

Tilladelsessystemet, som var gældende før vedtagelsen af de nye regler, er bevaret i dets hid-

tidige form. Dermed blev det muligt at vælge mellem skattefri omstrukturering med eller uden

tilladelse.42

Formålet med loven fremgår af bemærkninger til lovforslag L110 af 13. december 2006. Her-

af fremgår det, at de skattemæssige rammevilkår for koncerner i Danmark skal være så gode

som muligt. Formålet med loven er at give selskaber og koncerner en mere enkel adgang til at

omstrukturere skattefrit, hvilket skal ske ved, at det med de objektive regler nu er muligt, at

foretage en skattefri omstrukturering uden tilladelse fra SKAT. Forslaget er, ifølge bemærk-

ningerne, en ”væsentlig forenkling og administrativ lettelse for aktionærer og selskaber.”43

Ved en forenkling af reglerne forstås mere simple regler, der er nemmere og hurtigere at an-

vende for selskaberne og aktionærerne, som følge af at der ikke skal udarbejdes ansøgning til

tilladelse, samtidig med at ventetiden på tilladelse fra SKAT udgår ved anvendelse af de nye

regler.

Ved lettelse af selskabers og aktionærers administrative byrde kan forstås, at disse opnår en

ressourcemæssig besparelse. Denne påstand kan diskuteres, og vil ikke i alle tilfælde være

gældende. I mange tilfælde vil det være relevant at indhente bindende ligningssvar, og her vil

den administrative byrde ikke afvige væsentligt fra en omstrukturering med tilladelse. Ligele-

des kræver langt de fleste omstruktureringssituationer professionel rådgivning om de forskel-

lige muligheder, og her vil det kun være processen omkring ansøgning, der letter den admini-

41 Afsnittet bygger på ”Bemærkninger til lovforslag L110 af 13. december 2006”
42 Dog med undtagelse af fusion, hvor der kun kan foretages skattefri omstrukturering uden tilladelse.
43 Bemærkninger til lovforslaget, Afsnit 1.
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strative byrde. Dog kan det tidsmæssige aspekt have en betydning, idet der ofte er lang vente-

tid i tilladelsessystemet. Ligeledes kan der optræde simple tilfælde, hvor virksomheden ikke

ønsker at afvente hverken tilladelse eller bindende ligningssvar, og i disse situationer kan de

objektive regler være en mulighed – samt en administrativ lettelse.

Samtidig med at reglerne forenkles, ønsker skatteministeriet fortsat at sikre, at der ikke gen-

nemføres skattefri omstruktureringer, hvis hovedformål er skatteunddragelse eller skatteund-

gåelse. Da en tilladelse fra SKAT ikke længere er påkrævet, er der i stedet indført en række

værnsregler til at imødegå, at omstruktureringer foretages med skatteunddragelse eller – und-

gåelse som hovedformål.

Ifølge skatteministeriet er fordelene ved de nye regler således, at det bliver lettere for selska-

ber og koncerner at omstrukturere skattefrit, samtidig med, at de nye regler anses for at være

konkurrencedygtige med reglerne i hovedparten af de øvrige EU-lande.

2.3.1. Efterfølgende lovændringer

Efter indførelsen af de objektive regler i 2007 er der kommet enkelte, men væsentlige, lovæn-

dringer til regelsættet.

2.3.1.1. Lov nr. 98 af 10. februar 2009

Skatteministeriet fremsatte en mindre reparationspakke44 til de vedtagne regler om skattefri

omstrukturering uden tilladelse fra SKAT den 8. oktober 2008, lovforslag L23 om ændring af

selskabsskatteloven, fusionsskatteloven og forskellige andre love. Lovforslaget blev vedtaget

som lov nr. 98 af 10. februar 2009.

Loven ændrede bl.a. definitionen af udlodningspotentialet. Hidtil havde definitionen været, at

udbyttet ikke måtte overstige det ordinære resultat før skat og ekstraordinære poster. Efter

vedtagelsen af L23 var det nu kun er muligt at udlodde det ordinære resultat efter skat fra-

trukket skattefrit udbytte og skattefrie aktieavancer, som det deltagende selskab havde modta-

get. Såfremt det udbyttebegrænsende selskab havde underliggende datterselskaber, ville mod-

taget skattefrit udbytte og skattefri avancer herfra således i perioden reducere det udbyttebe-

grænsede selskabs udlodningspotentiale videre op i koncernen. Hensigten hermed var at und-

gå omgåelse af udbyttebegrænsningsreglen.45

Lovændringen havde ikke nogen betydning i det tilfælde, hvor det erhvervende selskab var et

driftsselskab, der ikke modtog skattefrit udbytte eller realiserede skattefrie avancer. Omvendt

44 Hovedformålet med L23 var at justere de omfattende ændringer af selskabsbeskatningen, som Folketinget ved-
tog i foråret 2007, jf. L110A, lov nr. 343 af 18. april 2007
45 Der er set eksempler på mellemholdingselskaber, som værdiansatte aktier i datterselskaber til kostpris. Derved
udgjorde hele årets modtagne skattefri udbytte årets ordinære resultat i mellemholdingselskabet, og kunne såle-
des videreudloddes, selvom den indtjening, der lå bag udbyttet, kunne være optjent før den skattefrie omstruktu-
rering.
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ramte lovforslaget ”mellemholdingselskaber” hårdt, da muligheden for videreudlodning af

datterselskabernes ordinære resultater optjent efter omstruktureringen blev udelukket. Således

hæmmede lovændringen anvendelsesmuligheden for skattefri omstrukturering uden tilladelse

i større koncerner, hvor behovet for videreudlodning af modtagne skattefrie udbytter typisk er

til stede, da størstedelen af indtjeningen ligger i datterselskaberne.

Endvidere indførtes en regel om, at hvis en skattefri aktieombytning, spaltning eller tilførsel

af aktiver indenfor 3 år blev efterfulgt af en skattefri omstrukturering af de pågældende sel-

skaber, ville udbyttebegrænsningen blive overført til selskabsdeltagerne henholdsvis de delta-

gende selskaber i den efterfølgende omstrukturering. Dette var i overensstemmelse med en

række bindende svar fra skatterådet, og dermed en præcision af, at udbyttebegrænsningsreg-

lerne var omfattet af succession i forbindelse med de nævnte skattefrie omstruktureringer.

Størstedelen af lovændringen var dog blot præciseringer og marginale ændringer af den alle-

rede gældende lovgivning.

Skærpelsen af udbyttebegrænsningen var meget omdiskuteret og syntes at ramme for bredt, jf.

ovenstående. Som det fremgår af det efterfølgende afsnit ophævedes reglen med vedtagelsen

af Forårspakke 2.0.46

2.3.1.2. Forårspakke 2.0 – Lov nr. 525 af 12. juni 2009

Den 28. maj 2009 vedtog folketinget Forårspakke 2.0, fremsat som lovforslag L202 den 22.

april 2009, hvilket betød, at der på erhvervsbeskatningsområdet blev gennemført nogle æn-

dringer, der for skattefrie omstruktureringer uden tilladelse har væsentlig betydning.47 Loven

er ikke en direkte ændring til regelsættet for skattefrie omstruktureringer uden tilladelse, men

da der er sket ændringer i speciallovgivninger, der har indflydelse på omstruktureringsregler-

ne, har det været nødvendigt at justere det gældende regelsæt.

Ændringerne på omstruktureringsområdet er primært en følge af, at fortjeneste og tab på dat-

terselskabsaktier og koncernselskabsaktier ikke indgår i den skattepligtige indkomst, og at

udbytte af sådanne aktier er skattefri, uanset ejertid. De objektiverede regler om skattefri om-

strukturering opretholdes, men blandt andet ophæves de ovenfor omtalte regler vedrørende

udbyttebegrænsning, der var gældende ved skattefri aktieombytning, spaltning og tilførsel af

aktiver uden tilladelse. Dette er en konsekvens af at treårsreglen for selskabers skattefrie salg

af aktier bortfalder, hvorved udbyttebegrænsningsreglen mister dens betydning. Som nævnt i

det foregående afsnit skulle reglen hindre at selskaber, der havde deltaget i eller var opstået

ved en skattefri omstrukturering, kunne udlodde store midler skattefrit, således at de pågæl-

46 Reglerne omkring udbyttebegrænsning vil af samme årsag ikke fylde mere i denne afhandling, da der primært
er fokus på omstruktureringer i et fremadrettet perspektiv
47 Diskussionerne i forbindelse med gennemførslen af Forårspakke 2.0 fokuserede i særlig grad på skattebereg-
ningen (skattelettelser) og på afgiftsområdet (afgiftsforhøjelser). Disse områder vil jf. afgrænsningen ikke be-
handles i nærværende afhandling
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dende selskaber blev tømt for værdi, og efterfølgende kunne sælges med en lille eller slet in-

gen aktieavance. Vedtagelsen af den nye lov ændrer aktieavancebeskatningen således, at salg

af datterselskabsaktier48 og koncernselskabsaktier49 er skattefrie uanset ejertid, har udbyttebe-

grænsningsreglen ikke længere praktisk betydning. Dette skyldes, at grænsen for skattefrit

udbytte ligeledes ligger på en ejerandel på mindst 10 %.50

Som ny værnsregel indføres et ejertidskrav (holdingkrav). Med holdingkravet må aktierne i

det erhvervende selskab (skattefri aktieombytning) og i de deltagende selskaber (skattefri

spaltning) ikke afstås inden for en periode på 3 år fra omstruktureringstidspunktet. Holding-

kravet er gældende for skattefri omstruktureringer gennemført den 22. april 2009 eller sene-

re51. Samtidig ophæves en stribe andre værnsregler, hvilket omtales under de enkelte områder.

48 Aktier, som ejes af et selskab, der ejer mindst 10 % af aktiekapitalen i datterselskabet. Det er kun direkte ejer-
skab, der tælles med, tegningsretter mv. indgår således ikke.
49 Aktier, hvor ejeren og det selskab, hvori aktier ejes er sambeskattede eller opfylder betingelserne for internati-
onal sambeskatning
50 Fortjeneste og tab på porteføljeaktier (aktier, der ikke kan anses for at være datter- eller koncernselskabsaktier)
medregnes til den skattepligtige indkomst, ligesom udbytte af sådanne aktier er skattepligtige.
51 Det er i bemærkningerne til § 22, stk. 18 angivet, at i tilfælde, hvor der inden den 22. april 2009 er gennemført
en skattefri aktieombytning, spaltning eller tilførsel af aktiver uden tilladelse fra SKAT efter de gældende regler,
vil den pågældende omstrukturering fra og med indkomståret 2010 hverken være omfattet af de gældende be-
stemmelser om udlodningsbegrænsning eller af de nu foreslåede holdingkrav.
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3. Aktieombytning

I indeværende kapitel vil reglerne for skattefri aktieombytning blive gennemgået. Kapitlet er

opbygget således, at der først vil være en beskrivelse af den skattemæssige definition, efter-

fulgt af en gennemgang af de forskellige muligheder, der foreligger på området. Nærværende

kapitel vil desuden omhandle de betingelser og krav, der skal opfyldes for at kunne anvende

reglerne i ABL § 36.

Ved aktieombytning indskydes et selskab mellem aktionæren og dennes hidtidige selskab.

Således ombytter den oprindelige aktionær sine aktier i eksempelvis et driftsselskab med akti-

er i et nyt holdingselskab, hvorved der skabes en holdingstruktur. Dette er illustreret nedenfor

i figur 3.1. Aktionæren afgiver her sine aktier i Driftsselskab A, mod at modtage aktier i det

nystiftede holdingselskab, Holding A, hvorved der sker ombytning af aktierne.

Dermed sker der en overdragelse af kontrollen over det erhvervede selskab, uden at der sker

en egentlig fusion af det erhvervende og det erhvervede selskab. Aktieombytninger betegnes

derfor også uegentlig fusion.52

I praksis anvendes reglerne oftest i forbindelse med eliminering af driftsrisici, forberedelse af

generationsskifte eller ved ønsket om en mere hensigtsmæssig koncernstruktur.

Driftsrisici kan elimineres ved aktieombytning og efterfølgende udlodning af overskydende

likviditet fra driftsselskabet til holdingselskabet.

Ligeledes kan aktieombytning ofte være en optimal løsning i forbindelse med generationsskif-

te med salg til enten familie eller tredjemand. Værdien af driftsselskabet kan efter aktieom-

52 Serup, 2008, s. 601
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bytningen mindskes ved skattefri udlodning af de frie midler, således at salgssummen ned-

bringes. Derudover vil de være muligt at afhænde aktierne i driftsselskabet uden beskatning,

hvorefter likviditeten efterfølgende kan udloddes som udbytte til aktionæren i holdingselska-

bet over en årrække.

Herudover kan en aktieombytning også foretages for at opnå en mere hensigtsmæssig kon-

cernstruktur, for eksempel hvis selskaberne ønsker at etablere en sambeskatning, kan der bli-

ve tale om en aktieombytning af eksisterende selskaber.53 Dette er illustreret nedenfor i figur

3.2.

3.1. Reglerne for skattefri aktieombytning

Retsgrundlaget for skattefri aktieombytning fremgår af ABL § 36, stk. 1-4, der indeholder de

grundlæggende objektive betingelser for at opnå skattefrihed.54 Den skatteretlige definition af

begrebet skattefri aktieombytning findes i ABL § 36, stk. 2, og beskrives således:

”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

53 Haves eksempelvis et selskab, der giver underskud, og et andet selskab, der giver overskud, vil det være en
fordel at foretage en aktieombytning, således at disse bliver sambeskattet. Derved vil der kunne drages nytte af
fremtidige underskud ved modregning i det overskudsgivende selskabs indkomst.
54 Tidligere har reglerne været omfattet af lovens §13, men da loven blev ændret, og delvist omskrevet i 2005
(lov nr. 1413 af 21.12.2005 og lov nr. 2525 af 21.12.2005), blev den nye placering §36
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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.”55

Det erhvervende selskab kan være både nystiftet eller et eksisterende selskab, ligesom det kan

være et allerede kontrolleret selskab af den ombyttende aktionær.

Efter ABL § 1, har aktionærerne i det erhvervede selskab ved ombytning af aktier adgang til

beskatning efter reglerne i §§ 9 og 11 i FUSL, dvs. med succession.

Som supplement til reglerne i ABL § 36, blev der som nævnt i afsnit 2.3. ved lov nr. 343 af

18/4 2007 indført objektiverede regler om skattefri aktieombytning. Dette resulterede i en ind-

sættelse af § 36A i ABL. Herved blev der givet mulighed for, under visse betingelser, at fore-

tage skattefri aktieombytning uden tilladelse. Efterfølgende er bestemmelserne i § 36A, stk. 7

blevet tilrettet med L23 vedtaget ved lov nr. 98 af 10. februar 2009, hvor reglerne omkring

udbyttebegrænsning blev skærpet. Senest har L202 af 28. maj 2009 vedtaget ved lov nr. 525

af 12. juni 2009, igen ændret i aktieavancebeskatningsloven, hvorved § 36A ophæves, 56 og i

stedet er reglerne integreret i § 36, hvor der indført stk. 6 og 7, der vedrører den skattefri ak-

tieombytning uden tilladelse. Betingelserne herfor er betydeligt ændret.57 Med vedtagelsen af

L202, blev der indført en overgangsperiode frem til den nye lovs ikrafttrædelse 1. januar

2010.58

Som anført ovenfor er det muligt at gennemføre en skattefri aktieombytning ved anvendelse

af reglerne i ABL § 36. Dette kan ske enten med eller uden tilladelse fra SKAT. De generelle

regler for skattefri aktieombytning er indarbejdet i stk. 1-5.

Der opereres med to typer af ombytninger; Dem, hvor betingelserne i fusionsskattedirektivets

art. 3 eller, hvor selskabet svarer til et dansk aktie- eller anpartsselskab, er opfyldt,59 og dem,

hvor betingelserne ikke er opfyldt.60 Reglerne fra fusionsskattedirektivet art. 3 er implemente-

ret i dansk ret ved ABL § 36 stk. 1 og 2 og gælder, hvor både det erhvervende og erhvervede

selskab er omfattet af begrebet selskab i en medlemsstat i fusionsskattedirektivet art. 3, eller

er selskaber, der svarer til danske kapitalselskaber i lande uden for EU, og hvor det erhver-

vende selskab efter aktieombytningen har stemmeflertal i det erhvervede selskab. Omvendt

giver ABL § 36, stk. 3 mulighed for ombytning i tilfælde, hvor det ene eller begge selskaber

ikke er omfattet af begrebet selskab i en medlemsstat eller svarer til danske kapitalselskaber.

55ABL § 36, stk. 2. Definitionen svarer til det anførte i fusionsskattedirektivets art. 2, litra d, dog med den for-
skel, at den nationale bestemmelse ikke sætter krav om, at en eventuel udligningssum maksimalt må andrage 10
% af den pålydende værdi
56 Også jf. afsnit 2.1.
57 henvises til afsnit 2.3.1.2.
58 Reglerne for denne overgangsperiode vil ikke behandles yderligere i nærværende afhandling, da opgavens
væsentligste element er at se på omstruktureringsmuligheder fremadrettet.
59 Den direktivbaserede model
60 ABL § 36, stk. 3 – uegentlig fusion
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Her er det ikke nok, at kravet om majoritet er opfyldt, men derimod er det en betingelse, at det

erhvervende selskab efter aktieombytningen ejer hele aktiekapitalen i det erhvervede selskab.

Hjemlen i stk. 1 er således baseret på EU-retlig regulering, mens dispensationsadgangen i

ABL § 36, stk. 3 (helejerskabsombytninger) har karakter af rent national bestemmelse.

Som udgangspunkt stilles der således de samme krav for skattefri aktieombytning uden tilla-

delse som ved skattefri aktieombytning med tilladelse. Dog gælder der særlige krav ved skat-

tefri aktieombytning uden tilladelse, der, som nævnt ovenfor, er indarbejdet i ABL § 36, stk. 6

og 7. De generelle krav gennemgås i afsnit 3.2.1, mens de specifikke regler vedrørende aktie-

ombytninger uden tilladelse vil blive gennemgået i afsnit 3.4.

3.2. Adgang til anvendelse af regelsættet

ABL § 36 stk. 2 og 3 fastslår, hvornår en skattefri aktieombytning kan gennemføres samt

hvad det indeholder. For at ombytningen kan gennemføres, er der en række kriterier, objekti-

ve såvel som subjektive, der skal være opfyldt. De objektive lovbestemte regler er ufravigeli-

ge og fremgår direkte af lovteksten, mens de subjektive forretningsmæssige betingelser beror

på en saglig vurdering af den konkrete henvendelse om tilladelse til skattefri omstrukturering.

Der kan således ikke gives tilladelse til anvendelse af reglerne i ABL § 36, hvis ikke de objek-

tive henholdsvis de subjektive betingelser er opfyldt.

3.2.1. Objektive betingelser

ABL § 36, stk. 1-5 opstiller en række objektive betingelser for reglerne om skattefri aktieom-

bytning. Disse regler gælder uanset om der er tale om en aktieombytning med eller uden tilla-

delse.

Betingelserne kan oplistes som følger:

 Selskabstype
 Majoritetskrav
 Ombytningsvederlaget
 Ombyttelige værdipapirer

3.2.1.1. Selskabstype

Det erhvervende såvel som det erhvervede selskab skal være omfattet af begrebet selskab, jf.

ABL § 36, stk. 1, 1. pkt. I denne forbindelse skal et selskab forstås som værende omfattet af

begrebet selskab i et medlemsland i EU, der har tilsluttet sig fusionsskattedirektivet eller al-

ternativt et selskab, der svarer til danske aktie- eller anpartsselskaber.61 Der gælder således

61 Jf. afgrænsningen diskuteres alene, om selskabet svarer til et dansk aktie- eller anpartsselskab. Bestemmelsen
er udvidet i forbindelse med Rådets direktiv 2003/123/EF af 22. december 2003, hvorfor fusionsskattedirektivet



24

hertil, at der ikke må være tale om et transparent selskab, et Kommanditselskab eller Partner-

skab, jf. ABL § 36, stk. 1, 5. pkt., jf. TfS2006.795 LSR.

Kriterierne for hvorvidt et selskab kan anvende reglerne for skattefri aktieombytning kan ikke

findes i en særlig lovtekst. Der lægges derimod vægt på, at det pågældende selskab er et er-

hvervsdrivende selskab med fast indskudskapital, og at ingen af selskabsdeltagerne hæfter

personligt for selskabets forpligtelser, samt at hæftelserne er begrænset til den indskudte kapi-

tal. Desuden skal den indskudte kapital, i lighed med den øvrige formue, være underlagt en

retslig regulering.62 Denne regulering kan sammenlignes med kapitalkravet, som kendes fra

den danske selskabslov.63

Ovenstående må anses for at være hovedreglen, om end der kan lægges vægt på andre om-

stændigheder. Afgørelsen om, hvorvidt kriterierne er opfyldt, afgøres af SKAT i forbindelse

med behandlingen af ansøgningen. Det er således ansøgeren, der skal dokumentere, at der er

tale om et selskab som svarer til et dansk aktie- eller anpartsselskab.64

Der er ikke meget praksis på området til en yderligere uddybning af problemstillingen, dog

kan der henvises til SKM.2005.463, hvor det blev fastslået, at kooperationsbeskattede selska-

ber ikke er omfattet af selskabsbegrebet,65 og SKM.2002.682, hvor der blev givet tilladelse til

aktieombytning til et selskab med begrænset ansvar (S.m.b.a.).

For selskaber, der ikke opfylder de ovenstående kriterier, indeholder ABL § 36, stk. 3, en al-

ternativ hjemmel til skattefri aktieombytning.66 Den muliggør således skattefri aktieombyt-

ning, når det erhvervende selskab ikke er omfattet af begrebet selskab i en medlemsstat i art. 3

i direktiv 2009/133/EF, eller er selskaber hjemmehørende i et land uden for EU, men som ik-

ke svarer til danske aktie- eller anpartsselskaber. Dog er kravet i denne forbindelse, at det er-

hvervende selskab opnår helejerskab i det erhvervede selskab.

3.2.1.2. Majoritetskrav

Af definitionen ovenfor i afsnit 3.1., fremgår det, at der ved aktieombytningen skal opnås et

selskabsretligt flertal hos det erhvervende selskab, førend der skattemæssigt kan gennemføres

succession efter fusionsskattelovens regler.67 Besiddes en sådan stemmeandel allerede, stilles

nu også finder anvendelse på ”andre selskaber, der er skattepligtige i henhold til selskabsskatteloven, forudsat at
deres skattepligtige indkomst beregnes i henhold til de almindelige skatteregler, der gælder for ”aktieselskaber”.”
62 LV 2010-1 afsnit S.G.18.3
63 Kapitalkrav, jf. SEL, dvs. der ved selskabets stiftelse udstedes anparter og der er krav om, at den nominelle
registrerede anpartshaverkapital er min. 80 t.kr. Denne må herefter aldrig komme under 80 t.kr., medmindre den
samtidig forhøjes til mindst 80 t.kr.
64 LV 2010-1 afsnit S.G.18.3. Praksis på området er sparsom.
65 Det skyldes, at kooperationsbeskatningen ikke er en indkomstskat, eller noget, der træder i stedet for ind-
komstskat, som f.eks. tonnageskat, men derimod en formueskat.
66 ABL § 36, stk. 3 blev indført i 1983 i den dagældende § 13, jf. lov nr. 220 af 2. juni 1983, og er således ikke
en konsekvens af fusionsskattedirektivet, men derimod en national bestemmelse.
67 Således skal en af ejerne besidde tilstrækkelig mange stemmer til at udøve afgørende indflydelse.
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der alene krav om, at det erhvervende selskab erhverver en yderligere stemmeandel, jf. ABL §

36, stk. 2, 1. pkt.68

Flere afgørelser69 understreger, at det heller ikke tilstrækkeligt at have den formelle stemme-

majoritet, hvis denne stemmemajoritet reelt mistes ved bestemmelser i en aktionæroverens-

komst eller lignende.70 Ligeledes accepteres der heller ikke situationer, hvor betingelsen kun

”fiktivt” er opfyldt, end ikke hvis majoriteten er opfyldt ved hjælp af en stemmefuldmagt.

Dette underbygges af TfS1998.678.LR, hvor ligningsrådet meddelte afslag på ansøgning om

tilladelse til skattefri aktieombytning. Aktionæren besad 23,1 % af aktiekapitalen og havde

formelt 48,9 % af stemmerne, samt uigenkaldelig fuldmagt, således at han samlet kunne di-

sponere over reelt 51,8 % af stemmerne i driftsselskabet. Ud fra gældende praksis må konklu-

sionen således være, at kravene om både formelt og reelt flertal skal være overholdt på om-

bytningstidspunktet.71

Tidligere har det været en betingelse, at opnåelse af flertallet af stemmerne var reel, og der-

med at majoriteten ikke umiddelbart efter ombytningen igen blev mistet. Dog synes praksis på

dette punkt at være ændret, jf. blandt andet SKM2008.182.SR, hvor skatterådet bekræftede, at

en anpartsombytning, der umiddelbart efterfølges af en kapitalforhøjelse, hvor tredjemand

indskyder kapital i det erhvervede selskab, med den konsekvens, at majoriteten opgives, og de

to anpartshavere hver står som ejer af 50 %, ikke er i strid med reglerne i den daværende ABL

§ 36 A.72

Ifølge bemærkningerne til L202, nr. 48 og nr. 49 omkring muligheden for at foretage efterføl-

gende skattefri omstruktureringer uanset holdingkravet, også jf. afsnit 3.4.2.2, er det heller

ikke noget problem, at stemmeflertallet i det erhvervede selskab opgives umiddelbart efter

den skattefrie aktieombytning.

Lovbemærkningerne må forstås således, at der fremadrettet er adgang til umiddelbart efter

den skattefrie aktieombytning straks at opgive stemmeflertallet i det ombyttede selskab, efter-

som der i bemærkningerne til L202 ikke tages forbehold for, at stemmeflertallet i det erhver-

vede selskab opretholdes.73 Jf. SKM2008.182.SR følger dette allerede af praksis, for så vidt

angår skattefri aktieombytning uden tilladelse. Desuden er det i Hans Markus-Kofoed sagen

68 Bestemmelsens formulering indebærer, at det erhvervende selskab blot skal opnå flertallet af stemmerne ved
aktieombytningen, hvorfor der ikke kræves ombytning af majoritetsposter, hvis det erhvervende selskab forinden
ombytningen besidder aktier i det erhvervede selskab
69 SKM2003.221.ØLR, TFS1999.492.LSR
70 Også jf. LV 2010-1, afsnit S.G.18.3. Udover aktionæroverenskomster kan der f.eks. være tale om bestemmel-
ser i bestyrelsens forretningsorden mv. I denne forbindelse har der været en række sager, der har omhandlet, om
kravet om stemmeflertal er det samme som et krav om, at det erhvervende selskab skal opnå bestemmende ind-
flydelse i det erhvervede selskab, jf. SKM2005.33. LSR, samt SKM2001.241.LR
71 Denne praksis’ holdbarhed er diskuteret af Serup, 2008, s. 651. Der synes ikke at være lovmæssig hjemmel til
denne praksis, hvor flertallet af stemmerne reelt sidestilles med bestemmende indflydelse.
72 Bekræftes ligeledes i SKM.2009.646 SR. Det vurderes ikke at være af betydning for afgørelsen i relation til
ABL § 36, stk. 2, at afgørelsen er truffet efter ABL § 36 A. (SKM2008.182.SR og Selskabsbeskatning s. 724)
73 SR.2009.3.146, s. 2
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slået fast, at efterfølgende dispositioner ikke kan have betydning for vurderingen af, om de

objektive betingelser var opfyldt ved aktieombytningen, med mindre dette er bindende aftalt

som led i selve transaktionen.

Det kan anbefales at selskabets revisor sikrer sig, at majoritetskravet kan opfyldes, inden en

skattefri aktieombytning igangsættes. Det er vigtigt at afklare tvivlssituationer, herunder om

eventuelle overenskomster udhuler den reelle flertalsmajoritet, eller om transaktionen reelt

bliver en omgåelse af flertalskravet.

3.2.1.3. Ombytningsvederlaget

En forudsætning for skattefriheden er, at den ombyttende aktionær vederlægges med aktier i

det erhvervende selskab og et eventuelt kontantvederlag74. Kontant vederlæggelse, anses som

aktieafståelse med tilhørende beskatning efter reglerne i ABL.

Ombytningsforholdet mellem aktionærerne i det erhvervede og det erhvervende selskab skal

som udgangspunkt fastsættes ud fra handelsværdierne pr. datoen for aktieombytningen, jf.

ABL § 36, stk. 175. Modtages der et kontantvederlag på halvdelen af kursværdien, anses halv-

delen af de ombyttede aktier for afstået.

Denne regel finder anvendelse, hvis et andet ombytningsforhold kan medføre, at der flyttes

værdier fra en aktionær til en anden (formueforrykkelse), eller at der kan flyttes værdier mel-

lem aktier, der skattemæssigt behandles forskelligt.76

Formålet med at forhindre formueforrykkelse er, at det ikke skal være en mulighed at overføre

værdier skattefrit mellem personer eller selskaber i forbindelse med skattefrie omstrukturerin-

ger. I så fald ville det være muligt i visse tilfælde at undgå beskatning af formueoverdragelser

i strid med reglerne for kapitalgevinstbeskatning mv.

Som udgangspunkt kan aktionæren frit bestemme, hvor stor en del af vederlaget der skal bestå

i aktier, henholdsvis et kontantvederlag. Det er dog et krav, at ombytningsvederlaget består af

minimum én aktie. Dette er en følge af, at ombytning selskabsretligt foretages ved enten kapi-

talforhøjelse eller vederlæggelse med egne aktier. Således foreligger der ikke en ombytning,

hvis der udelukkende sker vederlæggelse med kontanter.

Såfremt en selskabsdeltager i forbindelse med en omstrukturering vælger at modtage kontant

vederlæggelse frem for ejerandele, vil vedkommende ikke have samme ejerandel som før,

men formuen vil være uændret. Der vil dermed være sket en forskydning af ejerandelene mel-

lem de tilbageblevne selskabsdeltagere i det modtagende selskab, uden at der er sket en for-

74 Alt det vederlag, der ikke er aktier, kan i realiteten betragtes som kontantvederlag, herunder eksempelvis ud-
stedelse af gældsbrev, anfordringslån, løbende ydelser, tegningsretter og erlæggelse af kontanter.
75 Jf. Skatteministeriets svar til FSR, i bilag 2 til L110
76 SR.2008.2.100, s. 13-14
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mueforrykkelse. Således er der heller ikke krav om forholdsmæssig fordeling af ejerandel og

kontantvederlæggelse ved flere aktionærer, hvilket heller ikke ville harmonere med det fak-

tum, at et af formålene med de skattefrie omstruktureringer netop er muligheden for at skifte

en del af ejerkredsen i en virksomhed ud, uden at der sker beskatning af de øvrige ejere.77

Det er en betingelse, at aktierne, der ombyttes, har en værdi. I tilfælde, hvor egenkapitalen i

det selskab, som ønskes ombyttet på ombytningstidspunktet er negativt, gives der som hoved-

regel ikke tilladelse til skattefri aktieombytning. Dette skyldes, at værdien af aktierne i selska-

bet ikke kan anses for have nogen værdi, og dermed ikke kan vederlægges til det erhvervende

selskab.

I tilfælde af en negativ egenkapital tages selskabets handelsværdi i betragtning. Således anses

den regnskabsmæssige egenkapital ved værdiansættelsen som en minimumsværdi, såfremt

opgørelsen er sket efter de almindelige regnskabsstandarder. Såfremt selskabets værdi er høje-

re end den opgjorte, er det ansøgerens opgave at dokumentere eller som minimum sandsyn-

liggøre, at dette er korrekt. Ofte vil værdien, der ikke fremgår af den regnskabsmæssige egen-

kapital være goodwill, da det ikke er tilladt at indregne eget oparbejdet goodwill regnskabs-

mæssigt.78

Således vil selskaber i opstartsfasen eller som beskæftiger sig i brancher, hvortil der særligt

knytter sig goodwill, stadig få tilladelse til aktieombytning, såfremt de kan påvise, at selska-

bets værdi er højere end anført. Dette fremhæves i praksis i SKM2002.514.TSS, hvor en ny-

startet IT-virksomhed fik tilladelse til aktieombytning til trods for den negative egenkapital.

Ved en skattefri aktieombytning både med og uden tilladelse skal der selskabsretligt udarbej-

des en vurderingsberegning af en eller flere uvildige, sagkyndige vurderingsmænd, jf. SEL §

36.79 Dette er en følge af, at en skattefri aktieombytning enten gennemføres ved stiftelse af et

nyt selskab ved apportindskud eller ved en kapitalforhøjelse ved apportindskud, og i begge

disse situationer skal der udarbejdes en vurderingsberetning. Dermed skal de ombyttede aktier

reelt i begge situationer fastsættes til handelsværdien, selvom det alene fremgår for ombytnin-

gen uden tilladelse.80

3.2.1.4. Ombyttelige værdipapirer

Da ABL § 36 omhandler ombytning af aktier, vil aktier mv., der er omfattet af ABL § 1, som

hovedregel kunne være genstand for en skattefri aktieombytning.81 ABL § 1 omfatter, udover

almindelige aktier, ligeledes anparter i anpartsselskaber, andelsbeviser, omsættelige investe-

77 Dette medfører som nævnt ikke en formueforrykkelse mellem de deltagende aktionærer, forudsat at værdian-
sættelsen er opgjort til handelsværdi.
78 IAS 38.48
79 Fremgik ligeledes af de hidtidige bestemmelser i ASL § 6a, og APSL § 7
80 For yderligere omkring handelsværdien henvises til afsnit 3.4.2.1.
81 LV 2010-1, S.G.18.5.1
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ringsforeningsbeviser og lignende værdipapirer. Derudover finder lovens regler om aktier til-

svarende anvendelse på tegningsretter til aktier, tegningsret til konvertible obligationer eller

aktieretter.

Til ovenstående hovedregel hører dog en stribe undtagelser for nogle værdipapirer med særlig

status, som for eksempel konvertible obligationer, værdiløse aktier og aktier, der endnu ikke

er kommet til eksistens. Ifølge praksis kan konvertible obligationer ikke anvendes ved aktie-

ombytning, selvom de er omfattet af ABL § 1, stk. 3, da det ikke har været hensigten med

ABL § 36, at denne også skulle omfatte fordringer.82 Loven indeholder dog ingen hjemmel til

dette, og i praksis løses tilfældet ved, at de konvertible obligationer konverteres til ejerandele

inden aktieombytningen. Det er således ikke muligt at ombytte aktier, der er værdiløse, da der

i så fald ikke kan erlægges et vederlag.

Der vil ikke foreligge en nærmere gennemgang af de øvrige undtagelser, da det ligger uden

for afhandlingens afgrænsning.

3.3. Subjektive betingelser

Ved en skattefri aktieombytning med tilladelse er der, udover de i afsnit 3.2.1. nævnte objek-

tive betingelser, også et krav om en forretningsmæssig begrundelse. Dette er den væsentligste

forskel i forhold til reglerne om skattefri aktieombytning uden tilladelse, hvor der ikke er et

tilsvarende krav, men derimod værnsregler. Den forretningsmæssige begrundelse samt udvik-

lingen heri er gennemgået i afsnit 2.2.

Som udgangspunkt har selskaber et retskrav på at kunne omstrukturere skattefrit med tilladel-

se efter bestemmelserne i ABL § 36, stk. 1-4 og FUSL §§ 15a-b, såfremt de objektive betin-

gelser er opfyldt. ABL § 36, stk. 1 fastslår, at anvendelse af reglerne om skattefri aktieombyt-

ning er betinget af, at der er opnået tilladelse hertil fra SKAT.83

Retskravet på tilladelse er en følge af, at det danske tilladelsesinstitut er en implementering af

fusionsskattedirektivets art. 11. Således skal medlemsstaterne indrømme de i direktivet fast-

satte skattefordele til selskaberne, såfremt disse er omfattet af direktivets anvendelsesområde

og de objektive betingelser tillige er opfyldt. Hertil er det i sag C-28/95, Leur Bloem fastslået

af EF-domstolen, at selskaber skal tildeles de skattemæssige fordele, som følger af direktivet

uanset om begrundelsen for omstruktureringen måtte være finansiel, økonomisk eller rent

skattemæssigt. (Jf. afsnit 2.2.2.) Med henvisning til Leur-Bloem sagen er det således op til

SKAT at løfte bevisbyrden og dokumentere, at hovedformålet ved omstruktureringen er skat-

teunddragelse eller skatteundgåelse. Derudover kommer EF-domstolens udtalelse i sag C-

82 LV 2010-1, S.G. 18.5.1
83 Det er således et krav, at parterne i aktieombytningen skal have tilladelse fra SKAT, medmindre aktionærerne
og selskaberne beslutter sig for at anvende reglerne om skattefri aktieombytning uden tilladelse.
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321/05, Kofoed84, hvoraf det må forstås, at selv om begrundelsen er skattemæssig, kan tilla-

delse kun nægtes, såfremt transaktionen har skatteundgåelse som hovedformål. På baggrund

heraf gives der generelt kun tilladelse til en skattefri omstrukturering, hvis transaktionen er

forretningsmæssigt begrundet.85 Denne begrænsning fremgår af fusionsskattedirektivets art.

11 stk. 1, hvorefter en medlemsstat kan nægte at anvende eller kan tilbagekalde anvendelsen

af alle eller enkelte af bestemmelserne i fusionsskattedirektivet, såfremt hovedformålet eller et

af hovedformålene med den pågældende omstrukturering er skatteunddragelse eller skatte-

undgåelse.

De subjektive regler fremgår ikke direkte af lovgivningen, men er derimod stadfæstet af prak-

sis på området. Det samlede retsgrundlag består af fusionsskattedirektivet86 med det tilknytte-

de ministerrådsprotokollat87, EF-domstolens afgørelser i henholdsvis sag C-28/95, Leur-

Bloem, og sag C-321-05, Kofoed, samt en række udtalelser fra departementet og de danske

lovforarbejder i forbindelse med implementering og ændring af de respektive danske omstruk-

tureringsregler.

Det er SKAT88 der i forbindelse med behandlingen af ansøgningen foretager en individuel

vurdering af, om betingelserne for en skattefri aktieombytning uden tilladelse er opfyldt. Det-

te indebærer et betydeligt risikoelement, da afgørelser med ellers ensartede problemstillinger

kan få forskellige udfald, da praksis på området er svingende.

Som omtalt i afsnit 2.2. er der sket en vis opbremsning i den restriktive praksis om, hvornår

en skattefri omstrukturering er forretningsmæssigt begrundet. Dog vil SKAT fortsat nægte

tilladelse, hvis der ikke vurderes at foreligge en forretningsmæssig begrundelse, hvilket be-

kræftes af eksempelvis SKM2008.256.LSR, hvor der var givet tilladelse til skattefri anparts-

ombytning, idet hovedformålet hermed var indlemmelse af medarbejderne i anpartsselskabets

ledelse. Skattefri ophørsspaltning blev derimod ikke tilladt, idet mulighederne for optagelse af

nøglemedarbejdere var tilgodeset ved anpartsombytningen, samtidig med at der herudover

manglede konkrete, aktuelle planer for forretningsmæssige dispositioner.89

Det er ikke muligt at opstille en fuldstændig liste på, i hvilke situationer der foreligger forret-

ningsmæssig begrundelse, idet dette afhænger af den enkelte situation. Vigtigst er det at un-

84 Sagen omhandler to danske ejere af et selskab, hver 50%, der købte et irsk skuffeselskab, hvorefter de foretog
en aktieombytning, så det irske selskab blev ejer af det eksisterende selskab. Kort tid efter udloddes udbytte fra
det irske selskab til de to ejere, der blev beskattet via en lempelig irsk udbyttebeskatning. SKAT anså aktieom-
bytningen som skattepligtig, da udlodningen af udbytte blev anset som en kontant udligningssum. EF domstolen
afvist dog SKATs afgørelse med begrundelse med at udlodningen ikke var en del af aftalen vedr. aktieombytnin-
gen og dermed var en efterfølgende begivenhed, der var omstruktureringen uvedkommende.
85 Susanne Kjær Skattefri omstrukturering - forretningsmæssig begrundelse, SR.2005.6, s. 353
86 Implementeringen er sket gennem lovforarbejderne, der indeholder en direkte henvisning til art. 11 samt fast-
slår kriterierne for tilladelse. Se blandt andet bemærkningerne til lovforslag L35 1994/95.
87 Spørgsmål 70 til lovforslag L20 i 1990/91
88 Ansøgningen indsendes enten til SKAT Aalborg eller SKAT København, jf. LV. 2010 S.D.1.1.1.
89 Med nogenlunde samme begrundelse nægtede Landsskatteretten i SKM 2008.255 tilladelse til aktieombyt-
ning.
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derstrege, at det er ansøger, der har ansvaret for at præsentere sin sag med det konkret rele-

vante perspektiv, og at ansøgers omhyggelighed på dette område vil kunne afgøre sagens ud-

fald. 90

Endelig skal det bemærkes, at det afgørende er, om transaktionen er forretningsmæssigt be-

grundet, og ikke i hvis forretningsmæssige interesse transaktionen gennemføres. Den forret-

ningsmæssige begrundelse skal ud fra formålet med fusionsskattedirektivet og indholdet af

art. 11, stk. 1, litra a, forstås som modsætning til den rent skattemæssige begrundelse, og uan-

set hvilken part i omstruktureringen den forretningsmæssige begrundelse relaterer sig til,91 vil

det forhold, at der foreligger en egentlig forretningsmæssig begrundelse, trænge en eventuel

skattemæssig begrundelse i baggrunden.

Der er ud fra ovenstående betragtning ikke hjemmel til at nægte tilladelse til skattefri om-

strukturering alene ud fra en betragtning om, at omstruktureringen ikke er begrundet i de di-

rekte deltagende selskabers forhold.92

Det er således værd at bemærke, at på trods af at EF-Domstolen i Leur-Bloem sagen konstate-

rede, at en aktieombytning, der kun har til formål at etablere sambeskatning, ikke kan anses

for at være baseret på gyldige forretningsmæssige årsager, skal fraværet af gyldige forret-

ningsmæssige årsager ikke i sig selv føre til afslag på tilladelse - dette fravær kan blot beretti-

ge en formodning om, at skatteundgåelse er et hovedformål.

3.3.1. Anmeldelsesvilkår

En tilladelse fra SKAT til en skattefri aktieombytning vil sjældent være ubetinget, idet der

typisk vil være tilknyttet et anmeldelsesvilkår. SKAT kan, i stedet for at nægte tilladelse, fast-

sætte særlige vilkår for tilladelsen, jf. ABL § 36, stk. 1, 4. pkt.

Ofte kan der opstilles en formodning om skatteundgåelse, hvorfor der enten skal stilles vilkår

for tilladelsen eller gives afslag. Hensigten med vilkår for tilladelse er at sikre, at den skattefri

omstrukturering ikke udnyttes til skatteundgåelse eller formueforrykkelse mellem aktionærer.

Det vil tillige være i strid med det almindelige proportionalitetsprincip at nægte tilladelse,

hvis den pågældende skatteundgåelse kan imødegås ved fastsættelse af vilkår.93 Proportionali-

tetsprincippet påpeger, at myndighederne skal anvende det mindst indgribende tiltag overfor

borgerne, som i dette tilfælde vil være at opstille vilkår, i stedet for at give afslag,94 hvilket

ligeledes bekræftes i Leur-Bloem dommen.95

90 Jf. afsnit 2.2.3., Vognmandsdommen.
91 Der er ikke i fusionsskattedirektivet eller det danske lovgrundlag hjemmel til at kræve, at den forretningsmæs-
sige begrundelse, der skal bære en tilladelse, skal angå det selskab, der skal overføres ved en aktieombytning.
92 SKAT 15. april 2010 (utrykt); Kommenteret af Serup i INSPI nr. 7/8, 2010, s. 57.
93 Serup, 2008, s. 614
94 Serup, 2008, s. 154
95 Jf. afsnit 2.2.2.



31

I forbindelse med vilkårsfastsættelse ved skattefri omstrukturering er praksis gået fra, at

SKAT fastsatte et generelt ejertidsvilkår96 til, at der nu kan fastsættes et vilkår om, at alle væ-

sentlige efterfølgende forhold, der lå til grund for tilladelsen, skal anmeldes til SKAT.97 Efter

vedtagelsen af L202 er det fremover aktietypen, der er afgørende for, hvorledes beskatning

foretages, og ejertidskravet har således mistet sin relevans. Oplysninger, der skal anmeldes,

omhandler primært aktierne i datterselskabet, samt skattefriheden på disse.

Som udgangspunkt gælder anmeldelsesvilkåret for en treårig periode. Dog kræver en fastsæt-

telse af vilkår, at dette kan begrundes ud fra den enkelte sags forhold i et konkret hensyn til

imødegåelse af skatteundgåelse. I SKM.2002.109 TS blev der oprindeligt stillet et anmeldel-

sesvilkår på 3 år, men da aktierne kunne være solgt skattefrit tidligere end anmeldelsesvilkå-

rets udløb, blev det fundet unødvendigt at anmeldelsesvilkåret skulle gælde ud over dette

tidspunkt. Således kan vilkårets tidsperiode i visse tilfælde lempes, hvis der i det konkrete til-

fælde kunne have sket skattefrit salg af de ombyttede aktier tidligere end de 3 år. Dette vil li-

geledes have betydning for anmeldelsesvilkåret fremover, eftersom det med vedtagelsen af

L202 vil være muligt både før og efter omstruktureringen at foretage skattefrit salg af aktier-

ne. Dette gør sig gældende, hvis der er tale om datterselskabsaktier eller koncernselskabsakti-

er, hvilket kræver en ejerandel på mindst 10 %, jf. ABL kapitel 1.

Anmeldelsesvilkåret skal sikre, at der ikke via efterfølgende dispositioner sker væsentlige

ændringer i de forudsætninger som danner grundlag for tilladelsen. Tilbagekaldelse af tilla-

delsen kan således foretages, hvis de efterfølgende dispositioner begrunder, at aktieombytnin-

gen rent faktisk havde skatteundgåelse som et hovedformål.98 Således kan anmeldelsesvilkåret

ikke i sig selv danne grundlag for tilbagekaldelse – det er den efterfølgende disposition der

skal være til en revurdering af det oprindelige hovedformål.

Et eksempel på et konkret forhold i tilladelsen kunne være i en generationsskiftesag, hvor der

i tilladelsen anføres, at en given person skal blive selskabsdeltager indenfor et fastsat tidsrum,

men som alligevel, ubegrundet, ikke bliver dette. Denne ændring i forhold til tilladelsen kan

ændre opfattelsen af, at den skattefrie aktieombytning var forretningsmæssigt begrundet,

hvorefter tilladelsen vil blive tilbagekaldt. Omvendt står det til, hvis den pågældende person

er blevet selskabsdeltager, men at der indenfor et kort tidsrum eksempelvis viser sig samar-

bejdsproblemer med den øvrige ledelse, hvorefter den pågældende selskabsdeltager købes ud

igen. I dette tilfælde vil tilladelsen ikke nødvendigvis tilbagekaldes, da formålet med sel-

skabskonstruktionen var at lette et fremtidigt generationsskifte, hvorfor det, at det ikke funge-

rede med en given person, ikke nødvendigvis modsiger tilladelsen. Er der således tale om sag-

lige økonomiske transaktioner omkring personens indtræden og udtræden, vil de konkrete

96 Denne praksis blev underkendt i Leur-Bloem sagen, idet et fast ejertidskrav betyder, at der ikke foretages en
individuel vurdering af ansøgningen. (SU 1997.257)
97 ABL § 36, stk. 1, 4. pkt. I vejledningen af 28.10.2003 er anført, hvilke situationer der ønskes anmeldt, jf. LV
2010 afsnit S.G.18.7.2 – en ikke udtømmende liste.
98 Serup, 2008, s. 615
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formål i sagen ikke give anledning til at konkludere, at transaktionerne er gennemført med det

formål at opnå skatteunddragelse eller skatteundgåelse. 99

Det uheldige ved et anmeldelsesvilkår er, at der ikke en udtømmende liste over, hvilke for-

hold SKAT skal give sin tilladelse til, inden der foretages en ændring. For ikke at risikere en

tilbagekaldelse af en tilladelse kan det derfor anbefales at indhentede bindende svar fra SKAT

i alle situationer, også ved kapitaludvidelse ved optagelse af nye aktionærer, salg af aktivitet

mv.

Anmeldelsesvilkåret er efter min mening med til at afskrække aktionærer i at foretage æn-

dringer, som kan give skattemæssige fordele uden at dette er forretningsmæssigt begrundet.

Vilkåret kan anses som en fortsat opretholdelse af det treårige ejertidskrav, men SKAT skal

foretage en konkret vurdering inden en eventuel tilbagekaldelse sker.

3.4. Skattefri aktieombytning uden tilladelse

ABL § 36, stk. 1-5 indeholder de generelle regler for skattefri aktieombytning, uanset om

denne er gennemført med eller uden tilladelse. Således vil de overordnede regler, som er be-

skrevet i afsnit 3.2.1. som udgangspunkt finde anvendelse, hvad enten ombytningen er gen-

nemført med eller uden tilladelse.

En skattefri aktieombytning uden tilladelse kræver derimod ikke en forretningsmæssig be-

grundelse. SKAT kan således ikke forhindre adgangen til omstrukturering med henvisning til,

at skatteundgåelse udgør et hovedformål. Begrundelsen for, at der ved omstruktureringer uden

tilladelse ikke håndhæves en skatteundgåelsesklausul bunder sandsynligvis i, at en sådan vil

kræve en subjektiv vurdering. Uden en tilladelse fra myndighederne, vil en subjektiv vurde-

ring være vanskelig at håndhæve. For at forhindre skatteundgåelse eller skatteunddragelse er

der således indført et sæt værnsregler i ABL § 36, stk. 6 og 7, der skal varetage den kontrol-

funktion, der ved omstrukturering med tilladelse udføres ved SKATs godkendelse af omstruk-

tureringsansøgningen.

Er en skattefri aktieombytning gennemført efter det objektive system, kan der efterfølgende

anmodes om tilladelse efter det subjektive regelsystem. Opnås der efterfølgende tilladelse ef-

ter de subjektive betingelser, bortfalder de stillede værnsregler.

3.4.1. Betingelse for anvendelse af de objektiverede regler

Som udgangspunkt kan betingelsen for at anvende reglerne i ABL § 36, stk. 6-7 anvendes,

hvis reglerne i ABL § 36, stk. 1-5 er opfyldt. Betingelserne for anvendelse af reglerne om

skattefri aktieombytning uden tilladelse skal således ses som yderligere krav i forhold til reg-

lerne efter tilladelsespraksis. Objektiviseringen medfører, at lovbestemmelserne er renset for

99 Serup, 2008, s. 618-619
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subjektive betingelser, og der opnås herved den retssikkerhedsmæssige fordel for skatteyder,

at de objektive betingelser, der kræves for at omstruktureringen kan gennemføres skattefrit,

fremgår direkte af lovteksten. Selskaber og aktionærer, der opfylder de objektive bestemmel-

ser, har dermed et retskrav på anvendelse af reglerne om skattefri omstrukturering efter de

objektive regler.

Det er en betingelse for ombytning af aktier uden tilladelse, at aktionærer, der har bestem-

mende indflydelse i det erhvervede selskab, jf. LL § 2, ombytter aktierne i dette selskab med

aktier i et selskab, der er hjemmehørende på Færøerne eller i Grønland, en stat, der er medlem

af EU/EØS, eller en stat, som har en dobbeltbeskatningsoverenskomst med Danmark, jf. ABL

§ 36, stk. 6, 6. pkt.100

Årsagen hertil er at man vil undgå, at en latent skattepligtig aktieavance forsvinder i forbin-

delse med aktieombytningen, og dermed undgår beskatning i Danmark. Denne bestemmelse

gælder nu alle aktionærer, hvorimod den ved de oprindelige regler kun var gældende for akti-

onærer, der var selskaber.101 Bestemmelsen hindrer, at skattepligtige avancer overføres til et

udenlandsk erhvervende selskab, som ikke kan beskattes af avancen i Danmark, hvorfor om-

bytning i dette tilfælde må ske ved ansøgning om tilladelse.102

Det er vigtigt at afklare eventuelle tvivlsspørgsmål i behandlingen af udenlandske selskaber,

inden beslutningen om en skattefri aktieombytning uden tilladelse tages. Er der tvivl om be-

skatningsretten, eller findes der ikke en DBO i LV afsnit D.E, samtidig med at det modtagen-

de selskab har bestemmende indflydelse, skal der anmodes om bindende svar eller tilladelse,

før en skattefri aktieombytning igangsættes. Dette anbefales, da praksis ikke understøtter de

pågældende tvivlsspørgsmål.

3.4.2. Objektiverede krav – værnsreglerne

Værnsreglerne er udformet således, at det ikke vil være interessant at anvende adgangen til

skattefri aktieombytning uden tilladelse, såfremt hovedformålet med omstruktureringen er

skatteundgåelse eller skatteunddragelse. Værnsreglerne skal forebygge, at der som alternativ

til en skattepligtig transaktion benyttes de objektive regler for efterfølgende at afhænde akti-

erne, altså en omgåelse af skattesystemet. Som de subjektive betingelser skal værnsreglerne

forsøge at sikre, at den skattefrie aktieombytning foretages for at etablere en hensigtsmæssig

koncernstruktur ud fra et forretningsmæssigt synspunkt.

Værnsregler oplistes nedenfor:

100 I den tidligere ABL § 36 A, stk. 10 var det gældende, at selskabsaktionærer med en ejertid under 3 år ikke
kunne anvende reglerne. Denne regel er nu lempet med vedtagelsen af L202, så udenlandske selskaber uanset
ejertid kan anvende reglerne.
101 Jf. den nu ophævede ABL § 36A, stk. 10
102 Bemærkninger til lovforslag L110A 2006/07
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 Værdien af vederlaget
 Holdingkrav

Overtrædes ovenstående objektiverede betingelser, bliver aktieombytningen som udgangs-

punkt skattepligtig.

Udover ovenstående værnsregler gælder et krav om

 anmeldelse af afståelse af aktier

3.4.2.1. Værdien af vederlaget

ABL § 36, stk. 6, 2. pkt. anfører, at det er en betingelse for anvendelse af reglerne om skattefri

aktieombytning uden tilladelse, at værdien af vederlagsaktierne med tillæg af en eventuel kon-

tant udligningssum103 svarer til handelsværdien af de ombyttede aktier. Dermed forstås, at det

erhvervende selskab i forbindelse med ombytningen skal vederlægge aktionæren i det erhver-

vede selskab med værdier, der svarer til handelsværdien af de aktier, aktionæren ombytter.

Værnreglens formål er at forhindre, at en skattefri aktieombytning udnyttes til forskydninger i

formueforholdet.104 En sådan formueforskydning kan ske ved, at aktionæren i det erhvervede

selskab ved hjælp af et skævt ombytningsforhold forærer det erhvervende selskab (og dermed

andre aktionærer i dette selskab) værdier uden at modtage et tilsvarende vederlag. Der kan

ligeledes ske forskydning i formueforholdet, såfremt det erhvervende selskab fastsætter et

skævt ombytningsforhold, og dermed forærer aktionærerne i det erhvervede selskab værdier,

der står i et misforhold til de ombyttede aktiers værdi.105 Samtidig skal denne værnsregel fo-

rebygge, at værdier flyttes fra nye til gamle aktier, som dernæst kan afhændes skattefrit, hvis

ejeren er et selskab.106 Dette er dog ikke længere relevant efter vedtagelsen af L202.

Betingelsen er videreført uændret fra L110A i det nye regelsæt, da det stadig er relevant at

forhindre formueforrykkelse.107 Praksis fra før vedtagelsen af Forårspakke 2.0 finder derfor

fortsat anvendelse. Ophævelsen af treårsreglen for skattefrit aktiesalg kan sandsynligvis give

anledning til ændring af ovenstående praksis, da der for selskabers vedkommende ikke længe-

re kan flyttes værdier fra nyere til ældre aktier. For personers vedkommende må praksis anta-

ges at være uændret, da der her ikke er sket ændringer i den skattemæssige behandling.

Handelsværdien fastsættes efter de almindelige principper for værdiansættelse. Med handels-

værdien menes den dagsværdi, aktierne i det ombyttede selskab havde på ombytningstids-

103 Det bemærkes, at der ikke længere er krav om, hvor stor en andel den kontante udligningssum må udgøre,
men det skal præciseres, at den kontante udligningssum ikke er en skattefri transaktion og beskattes som en ak-
tieafståelse, som er omfattet af ABL
104 Jf. svar til spørgsmål 31 og 33 til L110B
105 SPO.2007.125, s. 2
106 SR.2007.208, s. 1-2
107 Tidligere ABL § 36A, stk. 3
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punktet, såfremt disse var solgt til tredjemand.108 Dermed finder armlængdeprincippet anven-

delse. I mangel af andre holdepunkter vil det dog være nærliggende at tage udgangspunkt i

værdiansættelsescirkulærerne109 fra 2000, hvilket skatteministeren godkendte under lovforar-

bejdet.110

Konsekvensen ved ikke at anvende handelsværdien i forbindelse med vederlæggelse af aktio-

nærerne i det ombyttede selskab er at omstruktureringen som udgangspunkt anses for skatte-

pligtig. Særligt i forhold til interesseforbundne parter vil det kunne udgøre et problem. Han-

delsværdien af de ombyttede aktier vil som udgangspunkt ikke kunne anfægtes af Skat, hvis

der er tale om uafhængige parter. Dog har SKAT i en række konkrete sager accepteret, at der

afviges fra handelsværdien, da dette ikke havde indikationer af skatteundgåelse eller skatte-

unddragelse, jf. nedenfor. Som følge af, at en afvigelse fra handelsværdien som udgangspunkt

kun accepteres i begrænset omfang, vil det være hensigtsmæssigt eller ligefrem nødvendigt i

forhold til transaktionens skattefrihed at indhente et bindende svar for accept af korrekt om-

bytningsforhold.

Ved en ombytning til et nystiftet selskab sker vederlæggelsen altid til handelsværdi, med

mindre der samtidig indtræder eller udtræder aktionærer, jf. ministerens kommentar til hø-

ringssvar fra FSR og svar på spørgsmål 33 under L110A (2008-09). Skatteministeriet har be-

kræftet, at hvis det erhvervende selskab stiftes i forbindelse med aktieombytningen, vil værdi-

en af de udstedte vederlagsaktier altid svare til handelsværdien af de indskudte aktier.111

Ved omstrukturering til eksisterende selskab ejet af aktionæren/det indskydende selskab, kan

der ikke udstedes vederlagsaktier til overkurs. Der skal udstedes aktier som afspejler handels-

værdien af de ombyttede aktier, jf. ABL § 36, stk. 6, 2. pkt. Dette er i praksis slået fast i

SKM2008.281 SR og betyder, at selv om de deltagende selskaber ejes af samme aktionær og

aktierne skal behandles ens, skal handelsværdier anvendes ved fastsættelse af ombytningsfor-

holdet. Afgørelsen er et udtryk for en direkte ordlydsfortolkning af den pågældende lovbe-

stemmelse. Lovens ordlyd er i forarbejderne112 begrundet med, at der ikke må kunne fore-

komme formueforskydning mellem flere aktionærer ved ombytningen. Med afgørelsen i

SKM2008.281 SR understreges det, at selv i tilfælde hvor sådan formueforskydning ikke sker

eller kan ske, skal lovens ordlyd altså være opfyldt. Sagens udfald kan undre i de tilfælde,

hvor der sammenholdes med en formålsfortolkning i lighed med fortolkningsprincippet i

spaltningsreglerne (jf. afsnit 4.4.1.2.) der fører til, at vederlæggelseskravet ikke bør håndhæ-

ves strikt, når der ikke er risiko for formueforrykkelse, jf. kravets formål. En striks håndhæ-

108 Skatteministeren i sine svar på spørgsmålene 32, 34 og 56 til L 110 A
109 TSS-CIR nr. 2000-5 vedr. fast ejendom, nr. 2000-9 vedr. aktier og anparter samt nr. 2000.10 vedr. goodwill.
110 Jf. høringssvar til ABL § 36 A, stk. 3
111 Dette hænger sammen med, at hele værdien i det erhvervende selskab består af aktier i det erhvervede sel-
skab, hvorfor en sådan aktieombytning altid kan gennemføres til f.eks. bogførte værdier.
112 Svar til spørgsmål 31 og 33 til L110B
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velse af kravet risikerer i stedet at presse aktionærer til at søge tilladelse med heraf følgende

unødvendig belastning af dette system.

De tidligere regler vedrørende nye anskaffelsestidspunkter113er nu ophævet. Dette som følge

af, at 3-årsreglen i den tidligere ABL § 9 ikke længere er gældende.

Skatterådet har i SKM 2008.198 SR slået fast, at søskendeforhold og fætter-/kusineforhold

som udgangspunkt anses som parter med modstridende interesser. Ligeledes bekræftes det, at

aftalte værdier mellem uafhængige parter med modstridende interesser må svare til handels-

værdi.114 Hvis parterne ikke er uafhængige (forældre og børn), må værdiansættelsen foretages

af uvildige, hvilket fremgår af SKM 2008.59 SR. Værdiansættelsescirkulæret finder som ud-

gangspunkt kun anvendelse i mangel af bedre, jf. SKM 2008.289. SR.

Ud fra ovenstående giver bestemmelsen således ikke i almindelighed anledning til problemer,

i de tilfælde, hvor bytteforholdet fastsættes direkte mellem parter uden interessefællesskab. I

andre situationer kan betingelsen udgøre en betydelig hindring for at anvende de nye regler,

da værdiansættelse af virksomheder altid er forbundet med en vis usikkerhed.

Den store fokus på handelsværdier skaber en skattemæssig usikker situation for de involvere-

de parter. Dette kan give anledning til at fravælge anvendelse af regelsættet om aktieombyt-

ning uden tilladelse, eller som minimum anmode om bindende svar, når der blot er en lille

usikkerhed omkring ombytningsforholdet. Konsekvenserne af betingelsen, hvor selv små ube-

tydelige beløb kan medføre, at en allerede gennemført skattefri omstrukturering bliver skatte-

pligtig, anses for at strække videre end nødvendigt i forsøget på at afdække de hensyn, som

varetages i tilladelsesinstituttet.

En mere fleksibel adgang til omgørelse/skatteforbehold ved anvendelse af de objektiverede

regler ville skabe en mere lige balance mellem tilladelsesinstituttet og de objektiverede regler.

Dette har lovgiver dog ikke fundet nødvendigt, men Skatteministeriet har derimod bekræftet,

at et forkert ombytningsforhold kan repareres efter de almindelige regler om skatteforbe-

hold115 og omgørelse af privatretlige dispositioner i det omfang, betingelserne herfor er op-

fyldt.116

På baggrund af ovenstående kan det anbefales, at der konsekvent søges om bindende svar el-

ler at de objektive regler fravælges i de tilfælde, hvor der er den mindste usikkerhed om om-

bytningsforholdet. Der kan dernæst sættes spørgsmålstegn ved, om der skabes en større rets-

sikkerhed, og dermed en større fleksibilitet, for selskaberne ved benyttelsen af de objektivere-

113 Jf. den nu ophævede ABL § 36 A, stk. 4 skulle anskaffelsestidspunktet for vederlagsaktierne fastsættes til
omstruktureringstidspunktet, således at der efter de gamle regler i ABL ikke kunne sælges aktierne skattefrit
114 Også jf. SKM 2008.361 SR/TfS 2008.775 SR
115 Jf. SSL § 37 B
116 Bilag 1 til lovforslag L110 2006/07
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de regler. Det er dog værd at bemærke, at eftersom usikkerheden kan afdækkes gennem bin-

dende svar, kan reglernes tilstedeværelse åbne op for gennemførslen af tidligere afviste om-

struktureringer, da der ikke stilles krav om en forretningsmæssig begrundelse.

3.4.2.2. Holdingkrav

Med lov nr. 525 af 28. maj 2009 blev der indført en regel om, at avance ved salg af dattersel-

skabsaktier og koncernselskabsaktier er skattefri uanset ejertid. Datterselskabsaktier er define-

ret som aktier, hvor er selskab ejer minimum 10 % af aktiekapitalen i et datterselskab direkte,

jf. ABL § 4A. Datterselskabet skal være omfattet af SEL § 1, stk. 1. Koncernselskabsaktier er

aktier, hvor ejeren og det selskab, hvori der ejes aktier, er sambeskattede eller kan sambeskat-

tes jf. ABL § 4B. Jf. afhandlingens afgrænsning vil dette forhold ikke blive diskuteret yderli-

gere. Dog skal det bemærkes, at indførelsen af denne regel samtidig med ophævelse af treårs-

reglen for selskabers skattefrie salg er årsagen til, at en række af de indtil vedtagelsen gæl-

dende værnsregler fremadrettet ikke har noget formål, og derfor er ophævet.

ABL § 36, stk. 6, 3. pkt. er en følge af den ovenfor beskrevne lovændring og er gældende for

skattefrie aktieombytninger uden tilladelse. For at undgå, at omstruktureringsreglerne kan an-

vendes til at foretage skattefrit salg af aktier, der ellers ikke ville kunne sælges skattefrit, er

der i stedet indført et holdingkrav. Holdingkravet indebærer, at aktierne i en række tilfælde

ikke kan sælges i de første 3 år efter omstruktureringens vedtagelse..

Ved en skattefri aktieombytning uden tilladelse gælder holdingkravet for det erhvervende sel-

skabs aktier i det erhvervede selskab. Efter de gældende regler kan der efter en skattefri aktie-

ombytning udloddes udbytte fra det erhvervede selskab til det erhvervende selskab uden be-

grænsninger, men det erhvervende selskab må ikke afstå aktierne i det erhvervede selskab i de

første 3 år efter ombytningsdatoen.

Det er ikke er i strid med holdingkravet vedrørende aktierne, hvis der sker afståelse af disse i

forbindelse med en efterfølgende skattefri omstrukturering, når der udelukkende ydes veder-

lag i form af aktier.117 Sker der en sådan efterfølgende omstrukturering, bevares det første

holdingkrav (og det løber i den resterende tid af den oprindelige 3-års periode), og der kom-

mer tillige et nyt 3 års holdingkrav som følge af den sidste omstrukturering.

Opmærksomheden skal dog henledes på, at der ved flere skattefrie omstruktureringer kan opstå et

holdingkrav for hver omstrukturering. Den nye skattefrie omstrukturering uden tilladelse kan

således i sig selv udløse et nyt holdingkrav, således at der gælder to (eller flere) sæt holding-

krav. Således kan der opstå den situation, at de samme aktier er omfattet af to (eller flere) sæt

holdingkrav. Sælges aktierne før nogen af holdingkravene er udløbet, bliver alle omstrukture-

ringer skattepligtige. Sælges aktierne efter udløbet af det første holdingkrav, men før udløbet

117 Jf. ABL § 36, stk. 6, 4. pkt. Bestemmelsen indeholder et kontantvederlagsforbud, som reelt indebærer, at und-
tagelsen dog kun gælder for efterfølgende skattefrie omstruktureringer
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af et andet holdingkrav, bliver kun den sidste omstrukturering skattepligtig. Dette for at for-

hindre, at holdingkravet kan omgås ved at gennemføre efterfølgende omstruktureringer uden

tilladelse.118

Eksempelvis et selskab, der først er indgået i en skattefri aktieombytning og efterfølgende en

skattefri spaltning uden tilladelse. I dette tilfælde vil både aktieombytningen og spaltningen

blive skattepligtige, hvis aktierne afhændes inden udløbet af holdingkravet for aktieombyt-

ningen. Såfremt aktierne afhændes efter udløbet af holdingkravet for aktieombytningen, men

inden udløbet af holdingkravet for spaltningen, bliver kun spaltningen skattepligtig. Holding-

kravet fra den forudgående aktieombytning uden tilladelse og holdingkravet vedrørende en

efterfølgende skattefri spaltning vil i nogle tilfælde vedrøre aktier i forskellige selskaber, i an-

dre tilfælde aktier i samme selskab.

Sælges aktier omfattet af holdingkravet, bliver omstruktureringen som udgangspunkt skatte-

pligtig. SKAT skal senest 1 måned efter salget have oplysning om evt. salg af aktierne. Det er

dog muligt efterfølgende at ansøge SKAT om tilladelse til den gennemførte aktieombytning.

En betingelse for at opnå den efterfølgende tilladelse er at det i ansøgningen sandsynliggøres,

at den skattefrie omstrukturering og det efterfølgende salg af aktierne inden udløbet af treårs-

perioden har været forretningsmæssigt begrundet på omstruktureringstidspunktet. I mange

tilfælde vil dette formentlig være vanskeligt, idet en del omstruktureringer netop gennemføres

uden forudgående tilladelse af den årsag, at det kan være vanskeligt at argumentere for den

forretningsmæssige begrundelse.

118 Dette fremgår bl.a. af ABL § 36, stk. 6, 5. pkt. samt § 36, stk. 6, 3. pkt. hvoraf det fremgår, at der stilles hol-
dingkrav i forbindelse med en hvilken som helst skattefri omstrukturering uden tilladelse – herunder omstruktu-
reringer, der gennemføres i forlængelse af forudgående skattefri omstruktureringer, ligeledes jf. SR-SKAT
3.2009 s. 146-147
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Holdingkravet er illustreret i ovenstående figur 3.3. Uden holdingkravet ville en eneaktionær

(person), der foretog en skattefri aktieombytning ved dannelse af holdingkonstruktion, kunne

afhænde aktierne i det erhvervede selskab skattefrit efter aktieombytningen, da der ville blive

tale om koncernselskabsaktier. Holdingkravet gælder kun ved afståelse af det erhvervende

selskabs aktier i det erhvervede selskab, og ikke en aktionærs afståelse af aktier i det erhver-

vende selskab, da disse fortsat er skattepligtige.

Holdingkravet gælder for skattefrie omstruktureringer uden tilladelse gennemført den 22. april

2009 eller senere. De aktier, der er omfattet af holdingkravet kunne dog sælges i 2009 med de

skattemæssige konsekvenser det havde.119 Blev aktierne ikke solgt i 2009, ”fanges” aktierne

af holdingkravet fra den første dag i indkomståret 2010.

Indsættelse af holdingkravet tilgodeser lovens hensigter om at forhindre et hurtigt salg, da det

ikke er muligt at sælge de ombyttede aktier skattefrit kort af efter aktieombytningen, således

at et eventuelt skattepligtigt salg blev omdannet til et skattefrit salg. Ændringen tilgodeser de

virksomheder, der af risikohensyn ønsker at udlodde en større del af kapitalen i datterselska-

bet i de første 3 år. Disse virksomheder slipper derfor nu for at ansøge om tilladelse.120

I forbindelse med vedtagelsen af L202 blev der fra og med indkomståret 2010 indført en be-

stemmelse om, at aktier, der skifter skattemæssig status, anses for afstået og anskaffet igen til

handelsværdien på tidspunktet for statusskiftet, jf. ABL § 33 A.121 Ved et statusskifte forstås,

at aktionæren går fra at have porteføljeaktier til datterselskabsaktier eller koncernselskabsak-

tier eller omvendt, jf. ABL § 33 A, stk. 2.

I det tilfælde, hvor aktierne i det erhvervede selskab efterfølgende skifter status ved en skatte-

fri aktieombytning uden tilladelse, anses afståelsen dog ikke som en afståelse i relation til

holdingkravet i ABL § 36, stk. 6, 3. pkt. Imidlertid bør det bemærkes, at der stadig ved status-

skifte vil ske en beskatning af aktierne, uanset om statusskiftet sker i forbindelse med en skat-

tefri omstrukturering, jf. ABL § 33 A, stk. 3, 2. pkt. Konsekvensen af statusskiftet vil være, at

aktionæren i forbindelse med en skattefri omstrukturering ikke vil kunne succedere, jf. FUSL

§ 11. Det følger af ABL § 33A, at aktier, der skifter skattemæssig status, skal anses for afstået

og anskaffet igen på tidspunktet for skiftet af den skattemæssige status til handelsværdien på

dette tidspunkt.

En kapitalnedsættelse til dækning af underskud inden for holdingperioden anses som en afstå-

else i relation til holdingkravet. Dette fremgår bl.a. af det bindende svar SKM2010.210 SR,

119 Denne undtagelse fra overgangsreglen baseres på, at de nuværende aktieavancebeskatningsregler fortsat fandt
anvendelse i indkomståret 2009, ligesom de nuværende værnsregler vedrørende skattefri omstrukturering uden
tilladelse fandt anvendelse – udbyttebegrænsning, indgangsværdier, nye ejertider m.v.
120 Et krav om at der ikke må sælges aktier i de første 3 år efter ombytningen svarer til den praksis, der var gæl-
dende før år 2000
121 Tidspunktet for skift af skattemæssig status og dermed det tidspunkt, hvor handelsværdien skal fastlægges, er
det tidspunkt, hvor den skattefrie omstrukturering er vedtaget (jf. eks. fra L202 spørgsmål 32)
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hvor skatterådet henviste til forarbejderne af L202, hvor FSR havde stillet spørgsmål om en

afståelse af aktier i forbindelse med en kapitalnedsættelse er i strid med ejertidskravet, hvortil

skatteministeriet havde svaret bekræftende. Dermed anså skatterådet, at en kapitalnedsættelse

måtte anses for overtrædelse af holdingkravet. Omvendt gælder det for en kapitalforhøjelse,

der jf. SKM2009.646 SR122 ikke anses for en afståelse i relation til holdingkravet.

Holdingkravet er, i forhold til anmeldelseskravet, mere snævert, og der vil derfor være en

større risiko for at overtræde det. Derimod vil der ved holdingkravet i højere grad være en

sikkerhed for den juridiske retshandel, dvs. enten er det en afståelse eller også er det ikke en

afståelse, hvilket derigennem skaber en mere klar linje, end det meget bredere anmeldelses-

krav.

3.4.2.3. Anmeldelse af afståede aktier

Af kontrolhensyn er den tidligere bestemmelse i ABL§ 36 A, stk. 9, videreført i § 36, stk. 7,

1. pkt. Det påhviler således fortsat det erhvervende selskab at give oplysning til SKAT om, at

selskabet har deltaget i en skattefri ombytning uden tilladelse. Samtidig skal det oplyses til

SKAT, hvis det erhvervende selskab afstår aktier i det erhvervede selskab inden for 3 år efter

aktieombytningen.123

Manglende overholdelse af fristerne kan ikke medføre, at omstruktureringen bliver skatteplig-

tig. Konsekvensen er blot, at der ikke er indleveret behørig selvangivelse eller at der ikke er

foretaget behørig orientering af skattemyndighederne.124

3.5. Beskatning ved skattefri aktieombytning

3.5.1. Aktionærsiden - Det erhvervende selskabs aktionærer

Aktionæren i det erhvervende selskab, skal behandle de aktier, der er modtaget heri, som an-

skaffet på det hidtidige anskaffelsestidspunkt og til den oprindelige anskaffelsessum samt

med samme anskaffelsesintention, jf. FUSL § 11.125 Således beskattes en eventuel gevinst ik-

ke i forbindelse med ombytningen, og skatten vil først blive udløst, når aktierne i det erhver-

vende selskab afstås, medmindre dette igen sker med succession. Besidder en aktionær flere

aktier i det erhvervende selskab end dem, der anses for afhændet, og disse er anskaffet på for-

skellige tidspunkter, anvendes FIFO-princippet i opgørelsen af anskaffelsestidspunkt, dvs. de

tidsligst erhvervede aktier anses for afhændet.

122 I denne forhåndsbesked havde A stiftet selskab A ApS ved en skattefri virksomhedsomdannelse, efterfulgt af
en anpartsombytning uden tilladelse med A Holding ApS. Herefter var ønsket at nøglemedarbejder B skulle fo-
retage en kapitalforhøjelse i A ApS ved kontant indskud, således at B ville opnå 50 % ejerandel i A ApS. Skatte-
rådet fastslog, at den gennemførte anpartsombytning fortsat ville være skattefri efter de objektive regler, da akti-
erne i forbindelse med kapitalforhøjelsen ikke blev afstået.
123 ABL § 36, stk. 7, 2. pkt.
124 Jf. Skatteministeriets svar til FSR’s høring
125 Næringsaktier vil fortsat anses som dette, tilsvarende skal modtagne aktier i det erhvervende selskab anses for
omfattet af ABL § 18, såfremt de ombyttede aktier ville være omfattet heraf.
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Aktionæren kan, såfremt betingelserne herfor er opfyldt126 ligeledes vederlægges i kontan-

ter.127 I det omfang der udbetales kontantvederlag for ombyttede aktier, anses disse for af-

hændet til tredjemand til kursværdien på ombytningstidspunktet, og aktieafståelsen er omfat-

tet af de almindelige regler om afståelsesbeskatning i aktieavancebeskatningsloven, jf. FUSL

§ 9, stk. 1 og 2.128

En udbytteudlodning umiddelbart efter en skattefri omstrukturering uden at der forelå en ret-

lig forpligtende aftale herom inden omstruktureringen, kan jf. Hans Markus Kofoed-sagen129

ikke anses for en kontant udligningssum, der ellers skulle avancebeskattes, jf. FUSL § 9,

medmindre udbytteudlodningen var bindende aftalt i forbindelse med omstruktureringen.

Aktionærerne kan dermed individuelt vælge, om deres aktier skal ombyttes skattefrit eller

skattepligtigt, samt hvorvidt skatteudskydelsen kun skal omfatte en del af aktieombytningen.

Der kan således ske kontantvederlæggelse af den del, der ønskes beskattet med det samme,

hvilket i nogle tilfælde kan være fordelagtigt, eksempelvis hvis der er uudnyttet tab på aktier.

Som det fremgår af ovenstående har en skattefri aktieombytning ingen virkning for allerede

eksisterende aktionærer i det erhvervende selskab, med mindre der sker delvis kontantveder-

læggelse, og dermed delvis beskatning.

3.5.2. Selskabssiden

Skattemæssigt succederer det erhvervende selskab i aktionærens skattemæssige stilling, og

aktionæren anses derved ikke at have afstået de ombyttede aktier, hvorfor der ikke sker be-

skatning i forbindelse med ombytningen, men i stedet en udskydelse af beskatningen. Skatten

udløses således først, når de pågældende aktier afstås, medmindre dette igen sker ved succes-

sion.130

Det erhvervende selskab anses for at have anskaffet de erhvervede aktier på tidspunktet for

ombytningen og til værdien på dette tidspunkt, dvs. opgjort til det erhvervede selskabs han-

delsværdi.131

Aktieombytningen kan ikke ske med tilbagevirkende kraft jf. ABL § 36, stk. 4, 3. pkt.,132 og

ombytningsdatoen anses derfor altid som anskaffelsestidspunktet.

126 ABL § 36, stk. 1
127 FUSL §§ 9 og 11
128 Skatteretten 2, 4. udgave, side 623
129 EF-domstolen sag C-321/05, præmis 28 og 31
130 LV 2010-1 SG18.1
131 Jf. praksisskabt fortolkning i TfS 1994.57 og TfS 1994.533.LR, og bemærkning nr. 48+49 til L202. Efter den
tidligere ABL § 36A, stk. 5, skulle aktierne i det erhvervede selskab ved en skattefri aktieombytning uden tilla-
delse anses som om de var erhvervet på ombytningstidspunktet for den oprindelige anskaffelsessum for at frem-
tvinge en avance ved førtidigt salg. Med holdingkravets indførelse er denne regel overflødig.
132 Dette som følge af at ombytningen ikke må ske på betingelse af f.eks. indtjening, men være drevet af forret-
ningsmæssige hensigter. En undtagelse hertil er hvis der etableres en koncernforbindelse, der ikke tidligere har
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Som med aktionærerne sker der heller ingen påvirkning af det erhvervede selskab, bortset fra

en ændring af aktionærkredsen, der efterfølgende bliver det erhvervende selskab.

3.6. Opsummering og perspektivering

Når beslutningen om at gennemføre en skattefri aktieombytning er truffet, skal der tages stil-

ling til, om denne skal ske med eller uden forudgående tilladelse fra SKAT.

Den væsentligste forskel på de to regelsæt er at en skattefri aktieombytning med tilladelse

kræver en veldokumenteret forretningsmæssige begrundelse. Den forretningsmæssige be-

grundelse skal forhindre, at omstruktureringen ønskes gennemført med det formål at opnå en

skatteundgåelse eller skatteunddragelse. Dertil skal ombytningsforholdet svare til handels-

værdi, således at der ikke sker formueforrykkelse mellem aktionærerne. Endvidere vil SKAT i

langt de fleste tilfælde stille et anmeldelsesvilkår til den skattefrie aktieombytning, hvilket

betyder at væsentlige dispositioner indenfor en nærmere angivet tidsramme skal anmeldes til

SKAT.

De objektive betingelser for en skattefri aktieombytning med tilladelse, gælder tilsvarende for

en skattefri aktieombytning uden tilladelse. De fælles betingelser, der skal være opfyldt, er

selskabsbegrebet, samt at der skal ske vederlæggelse i aktier, hvortil der eventuelt kan tillæg-

ges en kontant udligningssum. Desuden skal majoritetskravet være opfyldt, hvilket vil sige, at

det erhvervende selskab efter omstruktureringen skal have erhvervet flertallet af stemmerne i

det erhvervede selskab. Det er som udgangspunkt ikke disse generelle krav, der vil have den

afgørende betydning for valg af skattefri aktieombytning med eller uden tilladelse, idet pro-

blemstillingerne heri er forholdsvis simple, ligesom praksis på disse områder synes entydig.

Ved en skattefri aktieombytning med tilladelse er det SKATs afgørelse ved behandlingen af

den konkrete ombytning, om denne kan omstruktureres skattefrit. De involverede parter i om-

bytningen opnår herved, at SKAT på forhånd tager stilling til de opstillede konsekvenser af

ombytningen. Dette kan være en fordel, specielt i tilfælde, hvor der er fortolkningstvivl om,

hvorvidt en eller flere af de objektive betingelser er opfyldt.

De objektive betingelser skal således som minimum kunne opfyldes, for at det er muligt at

gennemføre en skattefri aktieombytning. I forlængelse af de subjektive betingelser, der er for

en skattefri aktieombytning med tilladelse, udspringer yderligere objektive værnsregler for

skattefri aktieombytning uden tilladelse.

En skattefri aktieombytning uden tilladelse kræver ingen forretningsmæssige begrundelse,

men medfører til gengæld et holdingkrav, hvor et salg af aktier inden for 3 år fra ombytnings-

tidspunktet medfører, at aktieombytningen bliver skattepligtig. Ligeledes er der krav om, at de

drevet erhvervsmæssig virksomhed, anses koncernforbindelsen for etableret ved indkomstårets begyndelse, jf.
SEL § 31, stk. 6, 6. pkt. dvs. med tilbagevirkende kraft.
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vederlagte aktier inklusiv en eventuel kontant udligningssum skal svare til handelsværdien af

de ombyttede aktier.

De eneste tidspunkter, hvor en skattefri aktieombytning uden tilladelse ikke vil kunne anven-

des er, hvor holdingkravet på 3 år efter aktieombytningen ikke opfyldes, eller hvor det er-

hvervende selskab er hjemmehørende i et land udenfor EU/EØS eller hvor Danmark ikke har

indgået en DBO.

Faldgruben ved en skattefri aktieombytning uden tilladelse er, at en gennemført skattefri om-

strukturering ikke opfylder de gældende værnsregler, og som følge heraf bliver skattepligtig.

Dog vil der her være adgang til efterfølgende at søge om tilladelse til skattefri aktieombyt-

ning, hvilket imidlertid kræver en solid forretningsmæssig begrundelse – en begrundelse, der

sandsynligvis kan være svær at dokumentere.

Opstår der tvivl omkring en eller flere af betingelserne for skattefri aktieombytning uden tilla-

delse, bør dette afklares ved et bindende svar. Ved fortolkningstvivl vil der i praksis søges om

forudgående bindende svar omkring opfyldelse af betingelserne.

Ophævelsen af udbyttebegrænsningen har medført et mere overskueligt regelsæt for skattefri

aktieombytning uden tilladelse. Hvor udbyttebegrænsningsreglerne gav anledning til en del

problemstillinger, er fokus nu primært på holdingkravet samt til stadighed kravet om handels-

værdi. Dermed synes aktieombytningen at være blevet mere overskuelig, samtidig med at ri-

sikoen for at en skattefri aktieombytning uden tilladelse efterfølgende bliver skattepligtig er

væsentligt formindsket. Til gengæld betyder holdingkravet skærpede krav vedrørende efter-

følgende salg, hvorfor det er vigtigt ved skattefri aktieombytning uden tilladelse, at der ikke

ønskes salg af aktierne inden for de første 3 år efter aktieombytningen.

Handelsværdien og i særlige tilfælde stemmeflertalskravet kan give anledning til usikkerhed

ved en skattefri aktieombytning. Det afgørende for valg af regelsæt i denne forbindelse vil

være, om der ønskes salg inden udløbet af holdingkravet og om der foreligger en forretnings-

mæssig begrundelse. Såfremt der foreligger en forretningsmæssig begrundelse, vil en skattefri

aktieombytning med tilladelse anbefales. Hermed opnås tilladelse for hele aktieombytningen,

mens der ved efterfølgende væsentlige ændringer skal ske forudgående anmeldelse, hvormed

der tages stilling til disse ændringer på forhånd. Samtidig opnås muligheden for, at det er-

hvervende selskab under visse omstændigheder kan sælge aktierne i det erhvervede selskab

inden for 3 år fra ombytningstidspunktet.

I vurderingen af, om der skal foretages en skattefri aktieombytning uden tilladelse med bin-

dende ligningssvar eller en skattefri aktieombytning med tilladelse, må det bero på et skøn af

den administrative byrde. Den administrative byrde er højst sandsynlig nogenlunde ens, da det

er de samme overvejelser, der skal gøres. Det kan derfor anbefales at søge om tilladelse i så-
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danne tilfælde. Det kan dog anbefales at veje anmeldelsesvilkåret i forbindelse med en skatte-

fri aktieombytning med tilladelse op mod holdingkravet, der opstår ved en skattefri aktieom-

bytning uden tilladelse. Sker der ikke salg af aktierne i en 3-årig periode, vil en ændring af

ejerkredsen, salg af aktivitet mv. ikke medføre, at den skattefrie omstrukturering uden tilladel-

se går hen og bliver skattepligtig.

Ophævelsen af udbyttebegrænsningen ved en skattefri aktieombytning uden tilladelse gør

endvidere, at det kan være mere fordelagtigt at gennemføre en skattefri aktieombytning uden

tilladelse, da udlodning nu kan ske ubegrænset, såfremt der ejes minimum 10 % af aktiekapi-

talen. Ved dannelse af en simpel holdingstruktur, vil skattefri aktieombytning uden tilladelse

med fordel kunne anvendes, da der ikke her vil herske nogen umiddelbar usikkerhed om han-

delsværdien eller øvrige betingelser, hvorfor denne type aktieombytning vil kunne foretages

uden risiko for omgørelse. Desuden tilgodeser etablering af holdingstruktur primært aktionæ-

rernes hensyn, hvorfor transaktionen i mange tilfælde ikke anses som gyldig forretningsmæs-

sigt begrundet.

Generelt skal muligheden for en skattepligtig aktieombytning overvejes. I mange tilfælde vil

en skattepligtig aktieombytning udløse en uhensigtsmæssig stor beskatning, men i de nuvæ-

rende markedsforhold med økonomisk krise kan der være tilfælde, hvor det ombyttede sel-

skab er faldet betydeligt i værdi, således at der kun vil udløses en lille eller slet ingen beskat-

ning.

Det kan konkluderes, at de objektive regler med fordel kan anvendes i de mere simple aktie-

ombytninger, hvor der ikke foreligger fortolkningstvivl, samt på områder, hvor tilladelse van-

skeligt kan opnås i praksis, eksempelvis ved en manglende forretningsmæssig begrundelse.
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4. Spaltning

Afsnittet omhandler omstruktureringsformen, spaltning, hvor aktiver og passiver fra et eksi-

sterende selskab overføres til et modtagende selskab.

Spaltning er en hensigtsmæssig model til omstrukturering i de situationer, hvor der ønskes

udskillelse af aktiviteter i særskilte selskaber. Dermed kan spaltning anvendes til at placere

risikofyldte aktiviteter i separate søsterselskaber. Derudover kan spaltning anvendes til forbe-

redelse af generationsskifte eller ved bodeling i forbindelse med skilsmisse.

Spaltning er i skatteretlig forstand defineret som ”en transaktion, hvorved et selskab (det ind-

skydende selskab) overfører en del af (grenspaltning) eller samtlige sine aktiver og passiver

(ophørsspaltning) til et eller flere eksisterende eller nye selskaber (modtagende selskab) ved i

samme forhold som hidtil at tildele sine selskabsdeltagere (aktionærer) aktier eller anparter

og eventuelt en kontant udligningssum.”133 FUSL § 15 a angiver to principper for spaltning –

ophørsspaltning og grenspaltning, som gennemgås i afsnit 4.1.

4.1. Typer af spaltninger

Ved spaltning skelnes der mellem grenspaltning og ophørsspaltning. Ved en grenspaltning

overføres en del af et selskabs aktiver og forpligtelser til et eller flere modtagende selskaber,

mens det indskydende selskab fortsætter med at eksistere. I denne forbindelse stilles der krav

om, at de overførte aktiver og forpligtelser skal udgøre en gren af en virksomhed. Ved en op-

hørsspaltning ophører det indskydende selskab med at eksistere og alle aktiver og forpligtelser

overføres til flere modtagende selskaber. Modsat en grenspaltning stilles der ved en ophørs-

spaltning som udgangspunkt ikke noget krav til fordelingen af de overførte aktiver og forplig-

telser.

4.1.2. Grenspaltning

Grenspaltning er ikke omfattet af den oprindelige definition i fusionsskattedirektivet, men ef-

ter Rådets Direktiv 2005/19/EF omfatter dette også grenspaltninger. Den danske fusionsskat-

telov omfatter dog grenspaltning, også inden 2005.

Ved grenspaltning gennemføres spaltningen som en delvis spaltning, hvor selskabets formue

opdeles, således at alene en del af formuen overdrages til ét eller flere selskaber uden opløs-

ning af det overdragende selskab, hvilket fremgår af FUSL § 15a, stk. 3.

133 FUSL § 15a, stk. 2. Den skatteretlige definition af spaltning er i overensstemmelse med den selskabsretlige
definition jf. SEL § 254
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Således medfører en delvis spaltning, at det indskydende selskab fortsætter med at eksistere i

en reduceret form, og at det eksisterende selskab beholder de aktiver og passiver, der ikke

overdrages til det modtagende selskab.

Der skal være tale om en selvstændig gren af virksomheden,134 hvilket i praksis omfatter

samtlige aktiver og forpligtelser i en afdeling eller enhed af selskabet, som set ud fra et orga-

nisationsmæssigt synspunkt udgør en selvstændig bedrift, og dermed kan fungere ved hjælp af

egne midler.135 I skatteretligt henseende stilles der ingen krav til de aktiver og forpligtelser,

der forbliver i det indskydende selskab, som fortsat eksisterer efter spaltningen.136 Vederlaget

tilfalder det indskydende selskabs aktionærer og ikke det indskydende selskab. Det modta-

gende selskab kan være et eller flere selskaber, og kan være både nye eller eksisterende sel-

skaber.

Nedenstående figur illustrerer, hvordan en grenspaltning foregår. Selskab A fortsætter med en

udspaltet gren som dermed bliver et søsterselskab til det modtagende selskab B. Aktionærerne

vederlægges med samtlige aktier i det modtagende selskab B.

134 Jf. FUSL § 15c, stk. 2 – dette krav eksisterer dog ikke selskabsretligt
135 Det kan eksempelvis være en ejendom, der bliver indskudt i et andet selskab med tilhørende gæld mv. En
ejendom ses typisk som en selvstændig gren af en virksomhed og kan derfor som udgangspunkt altid grenspaltes
136 SEL § 260 foreskriver imidlertid, at vurderingsmændene skal afgive erklæring om, hvorvidt kreditorerne i det
enkelte kapitalselskab må antages at være tilstrækkeligt sikrede efter spaltningen. Kapitalejerne kan dog i enig-
hed beslutte, at der ikke skal udarbejdes en sådan erklæring fra en vurderingsmand om kreditorernes stilling
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4.1.3. Ophørsspaltning

Ved en ophørsspaltning overdrages alle aktiver og passiver til to eller flere selskaber, og det

indskydende selskab opløses uden likvidation. Der stilles ingen krav til fordelingen af det op-

hørende selskabs aktiver og passiver.

Ophørsspaltning anvendes i de tilfælde, hvor det eksisterende selskab ønskes bragt til ophør.

Koncerninternt kunne det være i det tilfælde, hvor et selskabs aktiviteter ønskes delt ud på

flere af de øvrige selskaber i koncernen. Eksempelvis et internt reparationsselskab, hvor ledel-

sen finder det mere hensigtsmæssigt at fordele disse aktiviteter på de respektive produktions-

selskaber.

Nedenstående figur illustrerer ophørsspaltning ved, at selskab A spaltes til to nye selskaber, B

og C, hvorefter det indskydende selskab A opløses uden likvidation.

Derved overføres hele formuen i selskab A til de to nye selskaber, og aktionærkredsen modta-

ger som vederlag herfor aktier i de to nye selskaber og/eller en kontant udligningssum. De to

modtagende selskaber kan være såvel nystiftede som bestående selskaber. Det er som nævnt

også muligt at tænke sig en situation, hvor der er flere modtagende selskaber, end ovenståen-

de eksempel.

Det er ikke et krav, at aktionærerne ejer de nye selskaber i samme forhold som i det ophørte

selskab. F.eks. kan aktionær A1 eje selskab B 100% og aktionær A2 eje selskab C 100% efter

spaltning, jf. nedenstående figur 4.3.
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Ovenstående spaltning gør det muligt for eksempel at give aktionær A1 en pengetank, mens

aktionær A2 får aktiviteten. Vederlaget kan fordeles frit mellem aktionærerne, så længe der

ikke sker en formueforskydning.

4.2. Reglerne for skattefrie spaltninger

Retsgrundlaget for skattefri spaltning er reguleret i FUSL kapitel 4, nærmere bestemt §§ 15a

og 15b. Der er også her tale om et to-strenget regelsæt, idet skattefri spaltning, i lighed med

skattefri aktieombytning, kan gennemføres med eller uden tilladelse fra SKAT.

En spaltning er som udgangspunkt en skattepligtig transaktion, der medfører realisationsbe-

skatning af de overdragne aktiver og passiver. Ved skattepligtig spaltning vil transaktionen

blive behandlet efter de almindelige selskabsskatteretlige regler, hvilket betyder, at skatteplig-

tig spaltning for det indskydende selskabs vedkommende anses som afståelse, med afståelses-

beskatning af de overdragne aktiver og passiver til følge. Tilsvarende svarer det for det mod-

tagende selskab til erhvervelse af nye aktiver og passiver til handelsværdi, hvormed der etab-

leres et nyt afskrivningsgrundlag for de pågældende aktiver. Ligeledes forholder det sig på

aktionærniveau. En ophørsspaltning anses som en afståelse af aktierne i det indskydende sel-

skab (ophørende), og i det omfang, aktionærerne vederlægges med aktier, anses det som køb

af aktier i det modtagende selskab. Transaktionerne skal være til handelsværdi, og eventuelle

kontantvederlag medregnes som udbytte. Ved en grenspaltning beskattes aktionærerne som

ved en udbyttebeskatning, dvs. beskatningen afhænger af om selskabsdeltageren er en person

eller et selskab.

I henhold til afgrænsningen vil nærværende afhandling dog kun beskæftige sig med den skat-

tefrie spaltning, hvorfor det alene er reglerne i FUSL, der danner grundlag for den underlig-

gende gennemgang. Reglerne er dog gjort til genstand for omfattende praksis fra både skatte-

forvaltningens og landsskatterettens side.
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4.3. Adgang til anvendelse af regelsættet

Alle selskaber omfattet af begrebet selskab i en medlemsstat i art. 3 i direktiv 90/434/EØF har

adgang til at anvende de pågældende regler, såfremt både det modtagende som det indsky-

dende selskab er omfattet af ovenstående regel.137 Herudover eksisterer en række yderligere

krav, der vil blive gennemgået i de efterfølgende afsnit.

FUSL § 15a definerer en skattefri spaltning og opstiller betingelserne for anvendelse af regel-

sættet om skattefri spaltning med tilladelse, ligesom der foreskrives hvilke enheder, der kan

anvende bestemmelsen. FUSL § 15b fastsætter virkningen ved en skattefri spaltning efter be-

stemmelserne i fusionsskattelovens § 15a.

4.3.1. Objektive betingelser

Følgende objektive betingelser skal være opfyldt ved en skattefri spaltning:

 Vederlaget
 Balancekrav
 Grenkravet

4.3.1.1. Vederlaget

For anvendelse af reglerne om skattefri spaltning er det en betingelse, at vederlæggelsen skal

ske til aktionærer i det indskydende selskab. Vederlæggelse kan ske ved udstedelse af aktier i

det modtagende selskab samt eventuelt i form af en kontant udligningssum, jf. FUSL § 2, stk.

1 jf. FUSL § 15a, stk. 2.138

Selskabsdeltagerne i det indskydende selskab, skal vederlægges med aktier og/eller en kontant

udligningssum i samme indbyrdes forhold, som forholdet i det indskydende selskab.139 Kravet

er, at blot én aktionær skal erlægges med aktier i det eller de modtagende selskaber, hvorfor

ikke nødvendigvis alle aktionærer i det indskydende selskab skal vederlægges med aktier i det

modtagende selskab. Dette skaber mulighed for, at enkelte selskabsdeltagere udelukkende ve-

derlægges med kontanter, og således ikke længere er selskabsdeltagere i det eller de modta-

gende selskaber. Sker der vederlæggelse med andet end aktier, er dette at anse som afståelse

af aktier, jf. FUSL § 15 b, stk. 4, 3. pkt. Aktierne anses som afhændet til kursen pr. spalt-

ningsdatoen. Såfremt det indskydende selskab fortsætter efter spaltningen, er et eventuelt kon-

tant vederlag at anse som udbytte, ifølge FUSL § 15 b, stk. 4, 5. pkt.

137 FUSL § 15a, stk. 1, også jf. afsnit 3.2, samt nedenfor afsnit 4.4.1.6
138 Vederlæggelsen kan ikke ske gennem værdiforøgelse af eksisterende aktier i det modtagende selskab, jf. TFS
2006.139 SKAT
139 Det tidligere krav om, at kontantvederlæggelse højst måtte udgøre 10 % af den pålydende værdi af aktierne i
det modtagende selskab, samt kravet om, at vederlæggelse skulle ske i henhold til en pro-rata-regel, (hvor aktio-
nærerne skulle modtage aktier, samt en evt. kontant udligningssum i de modtagende selskaber, i forhold til deres
indbyrdes ejerforhold i det indskydende selskab, hvorfor det ikke var muligt at dele et selskab mellem to eksiste-
rende aktionærer) blev ophævet fra 1. juli 2002
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4.3.1.2. Balancekrav

Spaltningsvederlaget skal fordeles til selskabsdeltagerne forholdsmæssigt i forhold til deres

ejerandel inden spaltningen. Den forholdsmæssige vederlæggelse i FUSL § 15a, stk. 2, 3. pkt.

medfører, at der ikke må ske formueforskydning mellem aktionærerne i det indskydende sel-

skab. Således vil en aktionær, der besidder 40 % af aktierne i det indskydende selskab, mod-

tage 40 % af vederlaget for spaltningen. Ejerforholdet opgøres med baggrund i den nominelle

beholdning. Overholdes dette ikke, kan spaltningen ikke kvalificeres som en spaltning i hen-

hold til FUSL, hvilket udløser beskatning.

4.3.1.3. Grenkravet

Ved grenspaltning jf. FUSL § 15a, stk. 3, gør grenkravet jf. FUSL § 15c, stk. 2., sig gælden-

de. Grenkravet betyder, at der ved en grenspaltning kun kan ske spaltning af den samlede eller

en eller flere grene af en virksomhed.

Definitionen af en selvstændig gren af en virksomhed er behandlet i afsnit 4.1.2. Der skal væ-

re tale om en materiel identificerbar enhed, hvor det dog ikke er et krav, at grenen udgør en

selvstændig afdeling eller har egen økonomifunktion. Typisk vil dette dog være indikationer

på en virksomhedsgren. Der skal således foretages en konkret vurdering i hvert enkelt tilfæl-

de.140 I skatteministeriets fortolkning af grenkravet i TfS1996.899.DEP betragtes det organi-

sationsmæssige synspunkt som det afgørende. Således læggers der ikke vægt på, at grenen

udgør en selvstændig bedrift, der kan fungerer via egne midler. Dermed kan der være tale om

en organisatorisk enhed der fungerer på tværs af flere afdelinger og stadig være tale om en

gren af en virksomhed. Der skal ske en konkret vurdering af, hvilke aktiver og passiver, der

skal indgå i denne gren af en virksomhed. Her skal der videre sondres om hvorvidt aktivet ud-

gør en nødvendig eller en naturlig del af den virksomhed der overføres.

Nogle aktiver, eksempelvis bestemte maskiner eller lignende, vil ofte være nødvendige i rela-

tion til virksomhedens drift. Sker der en overførsel af en gren af en virksomhed, kan det dog

ske, at disse aktiver bliver overflødige i forhold til virksomhedens fremtidige drift. Det er dog

et krav, at disse aktiver ligeledes overføres, da de har været en naturlig del af denne gren af en

virksomhed. Således skal der ske overførsel af de aktiver og passiver, der anses som en natur-

lig del af virksomheden, uagtet at de er unødvendige for virksomhedens fremtidige drift.

Ofte vil det være enkelt at fastslå, hvorvidt der foreligger en gren af en virksomhed. Dette væ-

re sig i de tilfælde, hvor virksomheden har to eller flere adskilte forretningsområder. Eksem-

pelvis en virksomhed, der driver salg af maskiner, og samtidig har en udlejningsdel. Her vil

det formentlig være forholdsvist simpelt at opdele de to afdelinger. Praksis på området er

endvidere omfattende, og langt de fleste situationer underbygges af konkrete afgørelser.

140 Gengivet af Skattedepartementet i TfS.1996.899
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Hvis det påtænkes at gennemføre en grenspaltning og det dertilhørende grenkrav ikke kan

overholdes, er den tilbageværende mulighed enten at gennemføre en ophørsspaltning eller af-

stå aktiverne med en eventuel avancebeskatning til følge.

4.3.2. Tekniske betingelser

4.3.2.1. Spaltningsdato

Spaltningsdatoen fastlægges i overensstemmelse med FUSL § 5, jf. FUSL § 15 b, stk. 1 og 2.

Udgangspunktet er at spaltningsdatoen skal være sammenfaldende med skæringsdatoen for

det modtagende selskabs indkomstår.141 Problemet er imidlertid, at det selskabsretligt ikke

kan lade sig gøre at ophørsspalte et selskab, før det er blevet stiftet.142

En undtagelse hertil findes i FUSL § 5, stk. 3, jf. SEL § 31, stk. 3 af hvilken det fremgår, at

ændret koncernforbindelse143 medfører ændret skattemæssig spaltningsdato, hvorfor skæ-

ringsdatoen for det modtagende selskabs regnskabsår fraviges. Bestemmelsens formål er at

smidiggøre reglerne for koncerninterne omstruktureringer, da delårsopgørelser kan være en

besværlig og tidskrævende proces. Erhverves et selskab, hvorved der etableres koncernfor-

bindelse, anses koncernforbindelsen for etableret ved indkomstårets begyndelse. Betingelsen

herfor er, at det erhvervende selskab forud for koncernforbindelsesetableringen ikke har dre-

vet erhvervsmæssig virksomhed.144 Desuden finder reglen også anvendelse for nystiftede sel-

skaber.

Ovenstående regel betyder, at en skattefri spaltning gennemføres med tilbagevirkende kraft.

Dog skal spaltningsplanen145 være underskrevet inden udgangen af det regnskabsår, hvori

spaltningsdatoen ligger.

4.3.3. Subjektive betingelser

En skattefri spaltning med tilladelse skal være forretningsmæssigt begrundet. Dette er et af de

afgørende punkter for opnåelse af en tilladelse til at gennemføre en skattefri spaltning. Begre-

bet forretningsmæssig begrundelse udspringer af fusionsskattedirektivets art. 11, nu 15, og der

henvises i øvrigt til afsnit 2.2 samt afsnit 3.3.

141 TfS2009.835 ART, Vicky From Jørgensen.
142 Eksempelvis, selskab Y stiftes 1/7 2009. Selskabsretligt kan man ikke ophørsspalte dette selskab den 1/1
2009, hvor det ikke eksisterede. Spaltningsplanene vil derfor blive afvist af E&S. Selskabsretligt bliver spalt-
ningsdatoen derfor den dato, hvor holdingselskabet blev stiftet/fik apportindskuddet ved aktieombytningen
143 Et moderselskab udgør sammen med datterselskaberne en koncern, jf. SEL § 31 C, stk. 1, samt se SEL § 31
C, stk. 2 for definition på et moderselskab
144 Dvs. et skuffeselskab; udover at det ikke har drevet erhvervsmæssig virksomhed, skal dets egenkapital fra
stiftelsen have henstået som et ubehæftet kontant indestående i en bank, i øvrigt jf. bem. til L110A 2006/07
145 En spaltningsplan er en række dokumenter, der skal danne grundlag for aktionærens beslutning.
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Det er de konkrete forhold i sagen der skal give SKAT en overbevisning om, at den skattefrie

spaltning er forretningsmæssig begrundet, og dermed ikke et forsøg på skatteundgåelse eller

skatteunddragelser.

Der eksisterer ikke et egentlig anmeldelsesvilkår ved skattefri spaltning som der gør ved skat-

tefri aktieombytning med tilladelse. Dog kan der fremover blive stillet anmeldelsesvilkår ud

fra en konkret vurdering ved spaltning, jf. bemærkningerne til § 8, nr. 14 i L202.

4.4. Skattefri spaltning uden tilladelse

4.4.1. Objektiverede betingelser

Adgangen til at foretage en skattefri spaltning uden tilladelse reguleres af FUSL § 15a, stk. 1,

4 og 5. pkt. Som udgangspunkt gælder de samme objektive regler, som ved en skattefri spalt-

ning med tilladelse, dog gælder endvidere en række værnsregler ved anvendelse af bestem-

melserne om spaltning uden tilladelse.

Værnsregler ved skattefri spaltning uden tilladelse:

 Holdingkrav

 Værdien af vederlaget

 Forholdet mellem aktiver og forpligtelser i modtagende selskaber skal svare til forhol-

det i det indskydende selskab

Begrænsning i mulighed for

 spaltning af selskaber med flere aktionærer

 grenspaltning, hvis en aktionærs aktier i selskabet er næringsaktier og der vederlægges

med andet end aktier

 spaltning af selskab med udenlandsk aktionær

Derudover gælder følgende betingelse:

 Det modtagende selskab skal underrette SKAT om at det har deltaget i en skattefri

spaltning uden tilladelse. Desuden er der pligt til at orienterer SKAT om afståelser in-

denfor 3 år.

4.4.1.1. Holdingkrav

Som ved skattefri aktieombytning uden tilladelse, gælder der også for skattefri spaltning uden

tilladelse et holdingkrav, jf. FUSL § 15a, stk. 1. Det er et krav, at selskaber, der efter spaltnin-

gen ejer mindst 10 % af aktierne i et af de deltagende selskaber, ikke må afstå disse i en peri-

ode på 3 år efter vedtagelsen af spaltningen, jf. FUSL § 15a, stk. 1, 5. pkt. Når spaltningsdato-
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en anses for at foreligge på dagen, hvor det modtagende selskabs regnskabsår begynder, udgør

perioden dermed mere end 3 år fra ikrafttrædelsen af spaltningen, hvis spaltningen er vedtaget

efter datoen for det modtagende selskabs regnskabsårs begyndelse.

Der kan dog ske afståelse i forbindelse med en efterfølgende skattefri omstrukturering af sel-

skabsdeltagerne eller det pågældende selskab, hvis der ved denne omstrukturering alene sker

vederlæggelse med aktier, hvilket fremgår af FUSL § 15a, stk. 1, 6. pkt.

Foretages der en skattefri omstrukturering i denne 3-årige periode, betyder det dog ikke, at der

starter en ny 3-årig periode. Restløbetiden finder blot anvendelse på selskabsdeltageren, hen-

holdsvis det eller de deltagende selskaber i den efterfølgende skattefrie omstrukturering, jf.

FUSL § 15 a, stk. 1, 7. pkt.

For skattefri spaltning uden tilladelse er holdingkravet begrundet i, at det ikke kan accepteres,

at et selskab kan opdele sine aktiviteter ved en skattefri spaltning, hvorefter aktionæren i de

deltagende selskaber146 kan sælge aktierne skattefrit. Dette ville være tilfældet såfremt aktio-

næren er selskaber, der ejer minimum 10 % af aktiekapitalen i selskabet/selskaberne.147 Mod-

sætningsvist eksisterer der ikke et holdingkrav, når aktionærerne i de modtagende selskaber er

fysiske personer. Dette fremgår af svar på spørgsmål 30 til L202.148

Statusskifte, som omtalt i afsnit 3.4.2.2. er ligeledes aktuel i forhold til skattefri spaltning, så-

fremt der sker ændringer i aktionærernes aktiebesiddelse.

I SKM2008.692.SR blev SKAT forelagt flere spørgsmål i tilknytning til en skattefri ophørs-

spaltning, herunder spørgsmål i relation til fortolkningen af udbyttebegrænsningsreglen. Et af

spørgsmålene vedrørte overholdelse af udbyttebegrænsningsreglen. Hvis en selskabsdeltager

disponerede i strid med reglen, blev spaltningen skattepligtig for vedkommende med de deraf

følgende konsekvenser. Spørgsmålet fik på, om spaltningen ligeledes blev skattepligtig for de

i spaltningen andre involverede selskabsdeltagere, som ikke havde handlet i strid med reglen.

I dette tilfælde var der tale om fysiske personer, og SKAT blev indstillet til at svare bekræf-

tende på at dette ikke var tilfældet. Det gjorde SKAT ikke, og Skatterådet tiltrådte SKATs

afgørelse.

Dermed blev en spaltning som helhed skattepligtig, både for selskabsdeltageren, der disponere

i strid med reglen, men også for de andre i spaltningen involverede selskabsdeltagere, der ikke

havde handlet i strid med reglen. Selv fysiske personer, på trods af reglen ikke var gældende

for disse.

146 Dvs. det indskydende selskab, hvis det fortsat eksisterer og/eller det eller de modtagende selskaber
147 SR-skat 03.2009 s. 148
148 Svar på spørgsmål 30 til L202: ”I tilfælde, hvor aktionæren eller aktionærerne i det indskydende selskab er
fysiske personer, følger dette allerede af, at holdingkravet ikke finder anvendelse, idet kravet alene omfatter ak-
tionærer, der er selskaber m.v.”
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Sættes dette i sammenhæng med det nuværende holdingkrav vil det betyde, at sælger et sel-

skab i strid med reglen sine aktier, bliver spaltningen skattepligtig ikke blot for vedkommen-

de, men også for de andre involverede selskabsdeltagere.

En situation som illustreret i figur 4.4 giver anledning til at være varsom med at gennemføre

en skattefri spaltning uden tilladelse. Kombinationen af holdingkrav for aktionærer, der er sel-

skaber og intet holdingkrav for aktionærer, der er fysiske personer kan være problematisk.149

I figur 4.4. ejer de fysiske personer A og B sammen med selskabet C aktierne i selskab D med

hver en tredjedel. D ophørsspaltes ved en skattefri spaltning i tre ny selskaber, X, Y, Z, og

aktionærerne for aktierne i hvert sit selskab. Aktionærerne er herved adskilt. Hverken A eller

B er underlagt holdingkrav, men hvis C inden for 3 år sælger sine aktier i Z, bliver spaltnin-

gen skattepligtig, hvilket ikke alene rammer aktionær C, men også det spaltede selskab D

samt de øvrige aktionærer A og B. I den pågældende situation er det derfor vigtigt, at A og B

sikrer sig mod, at C ved et salg af aktier i Z fremprovokerer, at skattefriheden for spaltningen

fortabes.

Situationen er den samme, hvis det er to selskaber, hvor det ene afstår aktier før det treårige

holdingkrav er udløbet. Spaltningen bliver skattepligtig for begge selskaber, såfremt selskabet

ejer mindst 10 % af kapitalen i et af de deltagende selskaber.150

Ovenstående situation er bekræftet i adskillige høringssvar i forbindelse med lovforslagets

vedtagelse. Det er ikke fundet nødvendigt at indsætte særlige regler i skattereformen, for at

værne imod ovennævnte situationer.151 Det er derfor afgørende, at rådgiver er opmærksom på

risikoen ved skattefrie ophørsspaltninger uden tilladelse i relation til overtrædelse af holding-

kravet.

149 SR.2009.146, Kjær
150 SR2009.146, Kjær
151 TfS2009.993.
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4.4.1.2. Værdien af vederlaget

Værdien af vederlagsaktierne med tillæg af en eventuel kontant udligningssum skal svare til

handelsværdien af de udspaltede aktiver og passiver på spaltningsdatoen152, jf. FUSL § 15a,

stk. 2, 2. pkt. Kravet svarer til kravet i ABL § 36, stk. 6, 2. pkt. som er gennemgået i afsnit

3.4.2.1, og formålet med bestemmelsen er at sikre, at der ikke sker formueforrykkelse mellem

aktionærer, hvoraf det kan udledes, at en spaltning er foregået til handelsværdi, såfremt der

ikke sker formueforrykkelse.153

Værdiansættelse til handelsværdi har især indflydelse i de tilfælde, hvor der ved spaltningen

opnås utilsigtede skattemæssige fordele, idet en forkert værdiansættelse til handelsværdi kan

medføre, at spaltningen bliver skattepligtig.154

I de tilfælde, hvor der enten er en risiko for skjult formueforskydning eller hvor værdiansæt-

telsen indeholder usikkerhedsfaktorer, som kan blive omstødt, må det anbefales at indhente et

bindende svar eller alternativt anvende tilladelsesinstituttet, såfremt dette er muligt.155

Forholdet omkring handelsværdier i skattemæssigt perspektiv skaber et usikkerhedsmoment

for rådgiver, da anvendelse af handelsværdien ikke kan fraviges. Et bindende svar vil medføre

en prøvelse at sådanne usikkerhedsmomenter, hvorefter svaret kan danne grundlag for spalt-

ningen.

4.4.1.3. Korrekt forhold mellem aktiver og forpligtelser

Det fremgår af FUSL § 15a, stk. 2, 3. pkt., at det er en betingelse for anvendelse af spaltnings-

reglerne uden tilladelse, at forholdet mellem aktiver og forpligtelser, der overføres til det

modtagende selskab, svarer til forholdet mellem aktiver og forpligtelser i det indskydende sel-

skab.

Et korrekt forhold mellem aktiver og forpligtelser skal som udgangspunkt basere sig på han-

delsværdier156 og således ikke på bogførte værdier.157 Det betyder, at en skattefri spaltning

uden tilladelse som hovedregel vil kræve et bindende ligningssvar, da værdiansættelse af ak-

tiver og forpligtelser bliver afgørende for skattefriheden.

152 Fremgår af TfS.2007.388, Hansen og Vinther, Bilag 23 til lovforslag L110A 2006/07. I SKM 2007.791 SR
(TfS 2008.58 SR) blev værdierne pr. den regnskabsmæssige spaltningsdato lagt til grund for godkendelsen
153 Jf. SKM2007.699SR, samt RR.2007.06.0014, Kjær og Bjørn. Desuden skatteministerens svar på spørgsmål
31 til L110A 2006/07.
154 SR.2007.208, Kjær & Bertelsen
155 SPO.2008.221, Kim Wind Andersen
156 SPO.2007.125, s. 4
157 Med L23 (Lov nr. 98 af 10. februar 2009) vedtaget 5. februar 2009 blev formuleringen ændret fra forholdet
mellem ”aktiver og gæld” til forholdet mellem aktiver og forpligtelser. Ændringen har bevirket, at forpligtelser
også omfatter udskudt skat og andre hensættelser, og ikke kun gæld, således som tilfældet var med den hidtidige
formulering, jf. TfS.2009.835, Jørgensen
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Betingelsen skal forstås således, at forholdet mellem de udspaltede aktiver og forpligtelser,

der overføres til det modtagende selskab, skal svare til forholdet mellem aktiver og forpligtel-

ser i det indskydende selskab før omstruktureringen. Dermed menes ikke, at forholdet mellem

aktiver og forpligtelser skal være det samme i det indskydende og det modtagende selskab

efter spaltningen. Kravet går alene på de aktiver og forpligtelser, der overføres i forbindelse

med spaltningen. Eventuelle aktiver og forpligtelser, som det modtagende selskab ejer i forve-

jen, indgår altså ikke i vurderingen.158 Manglende overholdelse heraf kan afhjælpes ved over-

førsel af finansielle aktiver, eksempelvis likvider og obligationer.159 Det er således ikke mu-

ligt at udligne forholdet ved etablering af mellemregning i forbindelse med spaltningen, hvil-

ket skal ses i lyset af, at der ikke må opstå nye aktiver eller passiver ved spaltningen.160

Formålet med kravet om samme forhold mellem aktiver og forpligtelser er at modvirke, at et

ellers skattepligtigt salg af aktiver fra et selskab i stedet organiseres som en skattefri spalt-

ning.161 Eksempelvis hvis der ved en skattefri spaltning udspaltes aktiver samt store forplig-

telser til de modtagende selskaber, vil den skattepligtige avance reduceres ved senere afståelse

af aktierne i et modtagende selskab.162 Det skal således forhindre, at det indskydende selskab

tømmes for værdier ved at det indskydende selskab efter spaltningen er efterladt med gæld,

hvorved en skattepligtig avance ved salg af aktierne i det indskydende selskab reduceres.163

Tilsvarende sikrer kravet, at den modsatte situation ikke kan opstå ved, at der overføres ufor-

holdsmæssig meget gæld til det modtagende selskab. Det ville medføre en lavere værdi af det

modtagende selskab, hvilket igen ville medføre en mindre avance ved et eventuelt frasalg.

Specielt ved grenspaltning kan kravet om balancetilpasning give problemer, når også gren-

kravet skal iagttages.164 Problemstillingen er berørt i L110, hvor der anvises den løsning, at

tilpasse forholdet mellem de udspaltede aktiver og forpligtelser ved overførsel af ikke-

grenrelaterede likvide midler. Der er ikke noget krav til, hvordan disse skal fordeles mellem

det indskydende selskab og det eller de modtagende selskaber. Dog skal problematikken om-

kring låneprovenu og lån iagttages, idet det ikke altid er muligt at optage et lån umiddelbart

forud for en spaltning og efterfølgende placere låneprovenuet i et selskab og gældsforpligtel-

sen i et andet selskab.165

Skatterådet har i SKM2008.172.SR accepteret, at der som led i en skattefri ophørsspaltning

uden tilladelse sker balancetilpasning ved optagelse af lån umiddelbart før spaltningen, samt

158 Bilag 10 til lovforslag L110A, 2006/07
159 SR.2008.100, Kjær og Ulrich
160 Bilag 10 til lovforslag L110A, 2006/07
161 LV 2010-1, S.D.6.3.1.5
162 Bemærkninger til L110A, 2006/07
163 SPO.2008.221, Kim Wind Andersen
164 Ved ophørsspaltning kan aktiver og forpligtelser fordeles vilkårligt, og det er muligt at optage lån for at op-
fylde kravet om balancetilpasning
165 Dette anses ikke at være i overensstemmelse med grenkravet, jf. SPO.2007.125, s. 4
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at det optagne lån tilbagebetales umiddelbart efter spaltningen.166 I afgørelsen anmodede et

selskab SKAT om bindende ligningssvar om, hvorvidt det var foreneligt med reglerne om

skattefri ophørsspaltning uden tilladelse, at der umiddelbart før spaltningen blev optaget et

lån, og at dette lån blev indfriet straks efter spaltningen. Selskabets forhold var således, at det

var ejet af to brødre. Selskabets aktivitet bestod i udlejning af en ejendom. Brødrene var ble-

vet uenige om hvorvidt ejendommen skulle sælges eller om udlejningsaktiviteten skulle vide-

reføres. Resultatet blev at brødrene ønskede selskabet spaltet i to selskaber, hvor den ene bror

modtog et selskab, der ejede ejendommen, og hvor den anden bror modtog et selskab med

likvide midler. For at opfylde kravet om at forholdet mellem aktiver og passiver skulle være

det samme i de to nye selskaber som i det selskab, der ønskedes ophørsspaltet, ville der blive

optaget et lån på 11 mio. kr. umiddelbart forinden spaltningen. Lånet agtedes tilbagebetalt

straks efter at ophørsspaltningen var gennemført. Skatterådet kom frem til at der kunne ske

ophørsspaltningen uden tilladelse, idet forholdet mellem aktiver og passiver dermed var op-

fyldt, ligesom der ikke i fusionsskatteloven var krav om bevarelse af gælden i en vis periode.

Situationen er illustreret i figur 4.5 nedenfor.

Mindre lånetilpasninger kan således godkendes, såfremt der ikke sker markante forvridninger

i selskabets kapitalforhold. I afgørelsen SKM2008.188.SR blev det i relation hertil fastslået, at

en efterfølgende indfrielse af lånet ikke påvirker skattefriheden af spaltningen.

På trods af ovennævnte mulige løsning bevirker kravet om balancetilpasning stadig, at skatte-

fri spaltning uden tilladelse oftest kun vil blive anvendt ved skattefri ophørsspaltning, da såvel

kravet om balancetilpasning samt grenkravet skal være opfyldt på samme tid ved skattefri

grenspaltning uden tilladelse.167 Reglen uden tilladelse vil derfor kun være velegnet, når de

økonomiske forhold er simple.

Yderligere kan kravet om samme forhold mellem aktiver og forpligtelser blive problematisk,

hvis værdiansættelsen af de pågældende aktiver og passiver ikke stemmer overens med han-

delsværdien jf. FUSL § 15a, stk. 2, 2. pkt., idet en korrektion heraf kan betyde, at kravet om

forholdet mellem aktiver og forpligtelser ikke er korrekte, hvormed den skattefri spaltning

uden tilladelse bliver skattepligtig.

At betingelsen er videreført med vedtagelsen af lov nr. 525 er en følge af, at reglen også har

betydning for skattefrie spaltninger, hvor fysiske personer er selskabsdeltagere,168 idet kravet

hindrer at samtlige værdier samles i ét selskab, og forpligtelserne i et andet. Det fremgår af

skatteministeriets svar til spørgsmål 30 fra Folketingets Skatteudvalg af 11. maj 2009 at det

ikke findes hensigtsmæssigt, at der efter de objektiverede regler skal kunne ske en sådan sam-

166 Forudsætningen herfor er, at låneoptagelsen er optaget inden spaltningsdatoen samt lånet er optaget i relation
til den forretningsmæssige aktivitet i selskabet, jf. SR.2008.100, Kjær og Ulrich
167 SR.2008.100, s. 6
168 SR.2009.146, s. 4
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ling af værdier i et selskab uden tilladelse fra SKAT. Denne betragtning må antages at være

korrekt, under hensyntagen til de kreditorer, der måtte være i selskabet uden værdier.169

Betingelsen er endvidere nødvendig i tilfælde, hvor holdingkravet finder anvendelse, således

når det indskydende selskab alene ejes af en aktionær, der er et selskab. I disse tilfælde sup-

plerer de to krav hinanden.

4.4.1.4. Selskaber med flere aktionærer

Det fremgår af FUSL § 15a, stk. 1, 8. pkt. at en skattefri spaltning ikke kan gennemføres uden

tilladelse i det tilfælde, at det indskydende selskab har mere end én selskabsdeltager og en el-

ler flere af disse har været selskabsdeltagere i mindre end 3 år170, ikke har rådet over flertallet

af stemmerne og samtidig er eller ved spaltningen bliver selskabsdeltager171 i det modtagende

selskab, hvor de tilsammen råder over flertallet af stemmerne.

Formuleringen ”uden at have rådet over flertallet af stemmerne” jf. FUSL § 15a, stk. 1, 8.

pkt. medfører en usikkerhed om, hvorvidt det er tilstrækkeligt, at en selskabsdeltager blot i en

periode har rådet over stemmeflertallet, eller om det kræves, at denne på vedtagelsestidspunk-

tet råder over stemmeflertallet.172 Det fremgår af LV 2010-1, S.D.6.3.1.1, at flertallet af

stemmerne i forbindelse med reglen skal fortolkes som bestemmende indflydelse efter regler-

ne i LL § 2, stk. 2. Her er bestemmende indflydelse defineret som direkte eller indirekte ejer-

skab af mere end 50% af selskabskapitalen eller rådighed over mere end 50% af stemmerne. I

169 Reglen burde ellers umiddelbart være blevet overflødig med vedtagelsen af L202, da omgåelse af avancebe-
skatning af selskabers aktier ikke længere er aktuelt som følge af ændringerne i ABL. Samtidig bliver formålet
imødegået af holdingkravet.
170 Det fremgår af praksis, bl.a. af SKM2008.818.SR, at det ikke kræves, at aktionæren har ejet samtlige af sine
aktier i selskabet i 3 år eller mere, men at det er tilstrækkeligt at pågældende har ejet en mindre andel af aktierne
i minimum 3 år, altså været selskabsdeltager i mindst 3 år. Såfremt aktierne er erhvervet via succession, er det
den oprindelige anskaffelsessum, som aktionæren har succederet i, der er gældende, hvilket fremgår af bemærk-
ninger til lovforslag L110A 2006/07, samt SKM2010.65.SR, hvor Skatterådet bekræfter, at praksis angående
succession i ejertidskravet ved anvendelse af reglen i FUSL § 15a, stk. 1, 8. pkt., stadig er gældende efter vedta-
gelsen af lov nr. 525 af 12. juni. 2009. Således medregnes optjent ejertid ved succession til treårs perioden, hvor-
for det er muligt for to aktionærer at gennemføre en aktieombytning umiddelbart efterfulgt af en ophørsspalt-
ning, således at hver aktionær får eget holdingselskab
171 Bliver selskabsdeltager/bestemmende indflydelse, defineres i overensstemmelse med LL § 2, stk. 2, jf. be-
mærkningerne til lovforslag L110A 2006/07
172 UFS 2009.3355, Kim Wind Andersen
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andelen medregnes egne ejerandele, ejerandele som indehaves af koncernforbundne selskaber

samt nærtståendes ejerandele. Som nærtstående regnes ægtefælle, forældre og bedsteforældre

samt børn og børnebørn, herunder deres ægtefæller.

Bestemmelsens formål er at hindre, at der sker reel afståelse af aktiver til tredjemand via en

skattefri spaltning uden tilladelse, og er en konsekvens af en konkret afgørelse173, hvor den

daværende skatteforvaltning tog stilling til en skattefri ophørsspaltning, der medføre, at to

skibe blev overdraget til en køber via den skattefri spaltning. Umiddelbart forud for omstruk-

tureringen anskaffede køberen en aktie i det indskydende selskab, og modtog i forbindelse

med spaltningen samtlige aktier i det modtagende selskab, hvori de to skibe sammen med en

forpligtelse på 22,5 mio. USD var udspaltet til. De øvrige aktier blev sammen med låneprove-

nuet på de 22,5 mio. USD udspaltet til et andet modtagende selskab, som den oprindelige sel-

skabsaktionær ejede alle aktierne i. Der blev nægtet tilladelse til gennemførsel af den skatte-

frie ophørsspaltning, da et af hovedformålene blev anset at være skatteundgåelse eller skatte-

unddragelse. Den ansøgte ophørsspaltning fremgår af figur nedenfor:

Situationen i ovenstående figur kommer reelt til at dække over et maskeret salg af aktiverne i

selskab SK til aktionær A1 uden at der udløses realisationsbeskatning af aktiverne. Dermed

ville der blive tale om et skattefrit salg til tredjemand. Bestemmelsens formål er således at

forhindre, at der sker en konvertering af et skattepligtigt salg af aktiverne i selskab SK til et

skattefrit salg.

Af ovenstående kan udledes, at såfremt et indskydende selskab har mere end én selskabsdel-

tager, skal parterne således være opmærksomme på 1) om en selskabsdeltager har været akti-

onær i mindre end 3 år, 2) om denne selskabsdeltager ikke har rådet over flertallet af stem-

merne og 3) om denne opnår bestemmende indflydelse i et modtagende selskab.

173 Jf. SKM2005.357.TSS (Tfs2005.704.TSS)
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Har to minoritetsaktionærer174 ligeligt rådet over stemmeflertallet i det indskydende selskab

tilsammen, begrænser bestemmelsen alene en spaltning, såfremt disse to minoritetsaktionærer

opnår flertallet af stemmerne i hver deres modtagende selskab. Opnår de derimod stemmefler-

tallet tilsammen i et modtagende selskab, kan spaltningen foretages uden tilladelse. En spalt-

ning kan også foretages uden tilladelse, såfremt aktionærerne i det indskydende selskab tilde-

les aktier i det eller de modtagende selskaber efter en pro rata regel.175 En modsætningsslut-

ning af bestemmelsens ordlyd må umiddelbart lyde, at et maskeret salg tillades i det omfang,

”køber” er blevet majoritetsaktionær i det indskydende selskab før spaltningen.

Ved indførelsen af lov nr. 525 af 12. juni 2009 er denne bestemmelse uændret, da holdingkra-

vet ikke forhindrer maskeret salg af aktiver i forbindelse med selve spaltningen. Holdingkra-

vet værner alene imod at en efterfølgende afhændelse af aktierne i det eller de modtagende

selskaber anvendes som maskeret salg af aktiver.

4.4.1.5. Begrænsning ved grenspaltning

I FUSL § 15a, stk. 1, 9. pkt. er der indbygget en begrænsning ved grenspaltning. Med denne

kræver det tilladelse til at gennemføre skattefri grenspaltning, hvis en selskabsdeltager, der

kan modtage skattefrit udbytte af aktierne i det indskydende selskab, men er skattepligtig af

en aktieavance ved salg af disse aktier, vederlægges med andet end aktier i det modtagende

selskab i forbindelse med spaltningen. Med harmoniseringen af beskatningen af udbytter og

avancer som følge af lov nr. 525 vil reglen kun have betydning, hvor der er tale om nærings-

aktier for selskabet.176

Bestemmelsen skal forhindre, at grenspaltninger, hvor den nominelle aktiekapital i det ind-

skydende selskab ikke ændres,177 anvendes til at konvertere en ellers skattepligtig fortjeneste

på aktier til skattefrit udbytte. Hvis eksempelvis selskabsaktionæren ved grenspaltningen ve-

derlægges kontant, og ikke med aktier i det modtagende selskab, vil aktionæren reelt helt eller

delvis have modtaget fortjenesten skattefrit, selv om kapitalandelen i det indskydende selskab

er uændret.178 Det skyldes, at værdien af det indskydende selskab, og derved fortjenesten ved

afståelse af aktierne i det indskydende selskab, er nedsat med værdien af den udspaltede

gren.179 I Praksis har reglen ikke været meget omtalt, hvilket nok kan tilskrives, at en gren-

174 En minoritetsaktionær er en aktionær, der ikke har en bestemmende indflydelse i et selskab.
175 Jf. bemærkningerne til lovforslag L110 2006/07
176 Jf. ABL § 17, vil næring sige, at en skattepligtig beskæftiger sig med køb og salg af aktier, som profession.
Da der ikke længere vil være beskatning ved salg af aktierne ved en ejerandel på min. 10 %, som ligeledes svarer
til grænsen for skattefrit udbytte, vil det ikke længere være muligt at konvertere en ellers skattepligtig avance på
salg af aktier til skattefrit udbytte,
177 Bestemmelsen omfatter ikke situationer, hvor der i forbindelse med spaltningen foretages en nedsættelse af de
nominelle kapital i det indskydende selskab, da avancen her altid vil blive beskattet efter ABL, jf. elevatorind-
grebet som følge af vedtagelsen af L110B
178 Begrænsningen skal ses i sammenhæng med bestemmelsen om, at kontantvederlag beskattes som udbytte ved
en grenspaltning.
179 LV 2010-1, S.D.6.3. 1.2
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spaltning i de fleste tilfælde vil blive gennemført med forudgående tilladelse fra SKAT for at

sikre, at spaltningen overholder grenkravet.180

4.4.1.6. Udenlandsk aktionær med bestemmende indflydelse

Som det også er en betingelse for anvendelse af reglerne for skattefri aktieombytning uden

tilladelse, gælder det ligeledes at en skattefri spaltning ikke kan gennemføres uden tilladelse,

såfremt en aktionær med bestemmende indflydelse jf. LL § 2, i et af de deltagende selskaber,

er bosiddende udenfor EU eller i et land, der ikke har en dobbeltbeskatningsoverenskomst

med Danmark. Dette fremgår af FUSL § 15a, stk. 1, 10. pkt.181

Bestemmelsen får ligeledes betydning, hvor et selskab ejes af eksempelvis en mor med 60 %

og to børn, der hver ejer 20 % af det erhvervende selskab. Hvis et af børnene er hjemmehø-

rende i udlandet, og der ønskes foretaget en skattefri spaltning vil transaktionen udelukkende

kunne gennemføres med tilladelse som følge af FUSL § 15a, stk. 1, 10. pkt. Det skyldes, at

den bestemmende indflydelse forstås i overensstemmelse med LL § 2, stk. 2, hvorfor barnet i

udlandet anses at have bestemmende indflydelse, da faderens aktiepost medregnes i barnets

aktiebesiddelse.182 For at denne spaltning kan gennemføres uden tilladelse, burde bestemmel-

sen i stedet henvise til at en udenlandsk aktionær ikke kan gennemføre en spaltning uden til-

ladelse, såfremt aktionæren reelt har den bestemmende indflydelse.183 Problemstillingen med

henvisningen til LL § 2, stk. 2, i familieforhold ændres ikke ved lov nr. 525, hvorfor denne

fortsat er gældende

4.4.1.7. Meddelelse til SKAT

Det fremgår af FUSL § 15 a, stk. 3, at det modtagende selskab ved gennemførelsen af en skat-

tefri spaltning uden tilladelse skal give SKAT besked herom. Denne besked skal indgives se-

nest sammen med selvangivelsen for det år, hvor spaltningen har fundet sted. Afstås der, på

trods af holdingkravet som omtalt i afsnit 4.4.1.1., aktier i et af de deltagende selskaber, skal

SKAT ligeledes have besked herom. Dette senest en måned efter afståelsen har fundet sted.184

4.4.1.8. Ophævede værnsregler

Udover udbyttebegrænsningsreglerne, blev også værnsreglerne, der tidligere fremgik af FUSL

§ 15 b, stk. 7, ophævet i forbindelse med vedtagelsen af lov nr. 525 af 12. juni 2009. Der er

tale om værnsregler, der bygger på en forudsætning om, at vederlagsaktier vil være skatteplig-

180 SR.2008.100, s.8
181 Er defineret i forbindelse med vedtagelsen af lov nr. 525, jf. bem. til L202, 2009. Ved indførelsen af lov nr.
525 af 12. juni 2009 er bestemmelsen ændret, således at den kun gælder udenlandske selskabsdeltagere, der er
hjemmehørende i en stat, der ikke er medlem af EU/EØS eller i en stat, der ikke har DBO med Danmark.
182 Jf. LL § 16A, stk. 6
183 SR SKAT 2008.100, Kjær og Ulrich.
184 ABL § 36, stk. 7
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tige, hvis de afstås inden 3 år. Denne forudsætning er bortfaldet, idet udbytte og aktieavancer

vedrørende datterselskabsaktier og koncernselskabsaktier ikke beskattes.

Værnsreglerne er i stedet erstattet med holdingkravet, hvor skattefriheden for spaltningen ikke

kan opretholdes, hvis selskaber, der efter spaltningen ejer mindst 10 % af kapitalen i et af de

deltagende selskaber, afstår aktier i det eller de pågældende selskaber i en periode på 3 år efter

vedtagelsen af spaltningen.

4.5. Beskatning ved skattefri spaltning

De skattemæssige virkninger af spaltningen er ens, uanset om denne gennemføres med eller

uden tilladelse. Retsvirkningerne fremgår af FUSL §§ 9-11, samt § 15b.

4.5.1. Aktionærsiden

Anvendes reglerne for skattefri spaltning for de deltagende selskaber, skal det indskydende

selskabs aktionærer anvende reglerne i FUSL jf. § 15b, stk. 4. En konsekvens heraf er blandt

andet, at hvis der sker vederlæggelse med andet end aktier i det modtagende selskab, anses

aktierne for afhændet til tredjemand til kursen på spaltningsdatoen.185 I så fald finder FUSL §

9, stk. 2 og 3 ligeledes anvendelse, hvilket betyder, at en eventuel avance eller tab skal be-

handles efter reglerne i ABL. Ved en grenspaltning anses vederlag med andet end aktier som

værende udbytte, jf. FUSL § 15 b, stk. 4, 5. pkt.

Modtager aktionæren aktier i det eller de modtagende selskaber, sker der fuld succession i bå-

de anskaffelsestidspunkt, anskaffelsessum og anskaffelseshensigt, jf. princippet i FUSL § 11,

som er beskrevet i afsnit 3.5.1.

4.5.2. Selskabssiden - Det indskydende og modtagende selskab

Det eller de modtagende selskaber succederer i det indskydende selskabs aktiver og forplig-

telser, der overdrages ved spaltningen. Jf. FUSL § 15b, stk. 2, der henviser til FUSL § 8 suc-

cederes der i det indskydende selskabs skattemæssige stilling, hvormed der succederes i an-

skaffelsessummer og tidspunkter for de pågældende aktiver og forpligtelser.

Ophører det indskydende selskab i forbindelse med en skattefri spaltning, skal der foretages

en ordinær afsluttende skatteansættelse af selskabet i henhold til bestemmelserne i FUSL § 7,

stk. 1. Der sker således ikke en egentlig ophørsbeskatning efter SL § 5 af det indskydende

selskabs aktiver og passiver, der overføres til det modtagende selskab ved spaltningen. Over-

dragelsen af det indskydende selskabs aktiver og passiver medfører imidlertid at det modta-

gende selskab succederer i det indskydende selskabs skattemæssige positioner, hvorved en

eventuel avancebeskatning udskydes.

185 FUSL § 15b, stk. 4, 3. pkt. Dette gælder således også f.eks. vederlæggelse i form af aktiver som ejendom mv.
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Såfremt det indskydende selskab fortsætter ved spaltningen, indgår fortjeneste eller tab på de

af det indskydende selskabs aktiver og forpligtelser, ikke i det indskydende selskabs skatte-

pligtige indkomst.186 Dette følger af, at de modtagende selskaber indtræder i det indskydende

selskabs skattemæssige stilling for så vidt angår de udspaltede aktiver og forpligtelser.

Underskud fra tidligere perioder i ét eller flere af de deltagende selskaber kan ikke bringes til

fradrag i fremtidig indkomst efter spaltningen.187 Er der tale om en skattefri grenspaltning, er

underskud fra tidligere perioder i det indskydende selskab dog ikke gået tabt, og kan derfor

fortsat fratrækkes i dette selskabs fremtidige skattepligtige indkomst.188 Det modtagende sel-

skab kan dog ikke anvende dette underskud, jf. FUSL § 8, stk. 6, 1. pkt., modsætningsvist.

Det samme er gældende ved tab, jf. FUSL § 8, stk. 8, som vedrører kildeartsbegrænsede

tab.189 Den nettotabskonto, som opgøres efter skattereformens regler, jf. § 22, stk. 9 i lov nr.

525 af 12. juni 2009, er omfattet af de aktietab, der ikke kan fremføres i det modtagende sel-

skab efter en skattefri omstrukturering.190

4.6. Opsummering og perspektivering

Er beslutningen om at gennemføre en skattefri spaltning truffet, skal der tages stilling til,

hvorvidt denne skal gennemføres med eller uden forudgående tilladelse fra SKAT.

Uanset dette valg, er der en række objektive betingelser, der skal være overholdt. Vederlæg-

gelse skal ske med aktier i det eller de modtagende selskaber samt eventuel en kontant udlig-

ningssum. Samtidig skal selskabsbegrebet være opfyldt. Er der tale om en grenspaltning, skal

grenkravet yderligere iagttages, hvorved den udspaltede gren skal udgøres af alle aktiver og

passiver i en afdeling af et selskab. Dette skal ud fra et organisationsmæssigt synspunkt udgø-

re en selvstændig bedrift, altså en samlet enhed, der kan fungere ved hjælp af egne midler.

Det afgørende for at der kan gives tilladelse til en skattefri spaltning er, at denne er konkret

forretningsmæssig begrundet, underforstået at hovedformålet ikke er skatteundgåelse eller

skatteunddragelse. Derudover er det vigtigt, at spaltningen foretages af hensyn til selskabets

interesse, og ikke af hensyn til aktionærernes privatøkonomiske interesser.

I de tilfælde, hvor den forretningsmæssige begrundelse ikke vil være tilstrækkelig til at opnå

tilladelse fra SKAT til en skattefri spaltning, vil en skattefri spaltning uden tilladelse være det

oplagte alternativ. Dog skal de øvrige, objektiverede betingelser overholdes, for at en skattefri

spaltning uden tilladelse kan anbefales.

186 FUSL § 15 b, stk. 2, 4. pkt.
187 FUSL § 8, stk. 6
188 Det fremførte underskud vil ikke kunne anvendes i eventuelt nye sambeskatningsforhold, men betragtes som
et særunderskud
189 Kildeartsbegrænsede tab omfatter aktietab, jf. ABL § 9, stk. 4, og § 43, stk. 3 og § 31 A, stk. 3, og ejen-
domstab efter EBL § 6, stk. 3
190 SR-SKAT maj 2010, 02.2010 og jf. SKM2010.7 SR
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En skattefri spaltning uden tilladelse kræver en grundig vurdering af, om de involverede par-

ter kan overholde de opstillede værnsregler.

Der stilles et krav om, at værdien af det vederlagte skal svare til handelsværdien. Desuden er

holdingkravet samt balancetilpasningskravet gældende. Balancetilpasningskravet bevirker, at

forholdet mellem de udspaltede aktiver og forpligtelser skal svare til forholdet mellem aktiver

og forpligtelser i det indskydende selskab ud fra handelsværdier. Dette er med til at besvær-

liggøre en skattefri grenspaltning uden tilladelse, eftersom der samtidig skal ske overholdelse

af grenkravet.

Grenkravet kan i praksis være vanskeligt at overholde, da det til en vis grad beror på en sub-

jektiv vurdering af, hvorvidt de udspaltede aktiver og passiver udgør en selvstændig gren.

Omvendt vil kravet om overholdelse af selskabsbegrebet samt vederlæggelseskravet ikke væ-

re afgørende for, om spaltningen ønskes gennemført med eller uden tilladelse fra SKAT, da

disse krav i praktisk typisk ikke giver problemer med overholdelsen heraf.

Gennemføres en skattefri spaltning uden tilladelse, og det efterfølgende viser sig, at ét eller

flere forhold heri ikke lever op til lovens krav, vil konsekvensen være at spaltningen bliver

skattepligtig for samtlige deltagere heri. Det kan således få fatale konsekvenser for samtlige

deltagere, hvis ikke det inden en skattefri spaltning uden tilladelse sikres, at der i forbindelse

med spaltningen er taget højde for overholdelse af de objektive regler samt fremtidige planer

for dispositioner.

Ved en spaltning til et nystiftet selskab, hvor der er samme aktionærkreds og samme ejerfor-

hold efterfølgende, vil der ikke være tvivl om handelsværdier. Værdien af vederlagsaktierne

må, selvom spaltningen sker til regnskabsmæssige værdier, pr. definition svare til handels-

værdien, da der i denne situation ikke sker formueforrykkelse. Det skal dog stadig sikres, at

de opgjorte handelsværdier er korrekte i forhold til balancetilpasningskravet. I praksis vil der i

de fleste tilfælde indhentes bindende ligningssvar på de opgjorte handelsværdier ved ombyt-

ningsforholdet samt balancetilpasningskravet.

Som følge af det betydelige usikkerhedselement der er ved det subjektive perspektiv omkring

overholdelse af grenkravet sammenholdt med balancekravet bør skattefri spaltning uden tilla-

delse som udgangspunkt kun anvendes ved ophørsspaltninger. Den gennemgående hovedregel

ved grenspaltning vil derfor være, at der skal ansøges om tilladelse. Er der ikke en forret-

ningsmæssig begrundelse til stede, bør der søges om bindende ligningssvar vedrørende gren-

kravet og balancetilpasningskravet.

En skattefri spaltning uden tilladelse vil således i langt de fleste situationer kræve bindende

ligningssvar, både ved ophørsspaltning, på baggrund af handelsværdier, og ved grenspaltning.

Foreligger der samtidig en forretningsmæssig begrundelse må anbefalingen være, at der fore-
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tages en skattefri spaltning med tilladelse, da den administrative byrde heri ikke vurderes at

være væsentlig tungere. Det objektive regelsæt kan dog som udgangspunkt anbefales ved op-

hørsspaltninger mellem ikke-interessebundne parter, da der i disse tilfælde ikke vil være tvivl

om de opgjorte handelsværdier.

I de situationer, hvor det indskydende selskab har uudnyttede underskud fra tidligere år til

fremførsel, vil disse gå tabt i forbindelse med en skattefri ophørsspaltning, hvorfor skatteplig-

tig spaltning vil være en mulighed. Den verserende økonomiske krise, og deraf følgende lav-

konjunktur har medført faldende resultater for mange selskaber, sammenholdt med deres tid-

ligere præstationer. En del selskaber har underskud, hvilket kan danne baggrund for den på-

stand, at flere selskaber nu vil kunne drage fordel af en skattepligtig spaltning, end det måske

har været tilfældet hidtil.

5. Konklusion

Et selskab kan gennemføre en skattefri aktieombytning og spaltning med eller uden tilladelse

fra skattemyndighederne. Reglerne for skattefri omstrukturering af selskaber, der findes i

FUSL og ABL, er indført på baggrund af fusionsdirektiv 90/434. Implementeringen af direk-

tivets artikel 11 har fået en særlig betydning i forhold til at foretage skattefri omstrukturering

af selskaber. Direktivet kræver, at en skattefri aktieombytning eller spaltning er forretnings-

mæssig begrundet. Ved en skattefri omstrukturering med tilladelse er det SKAT der vurderer,

om der foreligger en gyldig forretningsmæssig begrundelse. Ved en omstrukturering uden til-

ladelse sikres dette derimod ved indsatte værnsregler. Dermed kan en skattefri omstrukture-

ring gennemføres på trods af en manglende forretningsmæssig begrundelse.

Aktieombytning

Ved en aktieombytning ombytter en aktionær sine aktier i det erhvervede selskab med aktier i

det erhvervende selskab. Herved opstår en holdingstruktur, da der indskydes et selskab mel-

lem aktionæren og det erhvervende selskab. Dette kan efter ABL § 36 ske skattefrit.

Ved en skattefri aktieombytning gælder det tostrengede princip, efter hvilket der kan ske skat-

tefri aktieombytning med eller uden tilladelse. Dette stiller krav til rådgiveren samt aktionæ-

rerne, idet reglerne kan være svære at gennemskue.

Det skal overvejes, om den skattefri aktieombytning skal gennemføres med tilladelse, hvor

ansøgningen skal være forretningsmæssig begrundet, eller uden tilladelse, hvorved de tilknyt-

tede værnsregler skal opfyldes.

Ved en skattefri aktieombytning uden tilladelse vil det være værnsreglen om at vederlagsakti-

erne skal udstedes til handelsværdi, der i praksis vil have størst betydning for anvendelighe-

den af de objektive regler. En løsning på dette kan være en aktieombytning til et nystiftet sel-
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skab, hvor værdien af de vederlagte aktier pr. definition vil svare til handelsværdien eller ved

aktieombytning mellem ikke-interesseforbundne parter. Alternativt kan indhentelse af et bin-

dende ligningssvar være løsningen. På denne baggrund vurderes de objektiverede regler for

skattefri aktieombytning at være særdeles anvendelige i praksis, og vil med fordel kunne an-

vendes. Der skal også ses selvom der ved de objektiverede regler gælder et holdingkrav på 3

år, da der ved tilladelsespraksis som udgangspunkt indføres et anmeldelsesvilkår med samme

begrænsning.

Det primære anvendelsesområde for skattefri aktieombytning uden tilladelse vil være i situa-

tioner, hvor tilladelse ikke kan opnås i praksis, hvor værnsreglerne ikke har betydning samt

kombinationsomstruktureringer, hvor der eksempelvis ved ophørsspaltning efterfølgende

etableres personlige holdingselskaber. Særligt sidstnævnte situation kan med fordel omstruk-

turere uden tilladelse, da konstruktionen typisk ikke vil være en gyldig forretningsmæssig be-

grundelse.

En skattefri aktieombytning uden tilladelse kan desuden anbefales i følgende situationer, hvor

ombytningsforholdet pr. definition svarer til handelsværdi; en koncernintern aktieombytning

samt enkle holding etableringer med få selskaber og få aktionærer, hvor der ikke sker skift af

ultimativ ejer. En aktieombytning med ejerskifte mellem uafhængige parter kan ligeledes an-

befales, da ombytningsforholdet som udgangspunkt svarer til handelsværdi.

Er der sikkerhed for, at den efterfølgende transaktion ikke er bindende aftalt ved aktieombyt-

ning, kan det ligeledes anbefales at gennemføre en aktieombytning uden tilladelse i det tilfæl-

de, hvor der kort tid efter ombytningen sker ændring af det erhvervende selskabs ejer- og

stemmeandel i det erhvervede selskab. Der bør dog indhentes bindende ligningssvar på, at ve-

derlaget svarer til handelsværdien.

Endelig anbefales en skattefri omstrukturering i de tilfælde, hvor der ikke foreligger en forret-

ningsmæssig begrundelse. Endnu en gang bør kravet om at vederlaget svarer til handelsværdi

sikres, evt. ved indhentelse af bindende svar.

Spaltning

Ved en spaltning deles et selskab ved at overføre en del af eller samtlige af dets aktiver og

passiver til ét eller flere modtagende selskaber. Dette sker mod vederlæggelse til selskabsdel-

tagerne i form af aktier i det modtagende selskab samt eventuelt en kontant udligningssum.

Efter FUSL kapital 4 kan denne transaktion ske skattefrit.

En skattefri spaltning kan ske med eller uden tilladelse fra SKAT.

En skattefri spaltning med tilladelse skal være forretningsmæssig begrundet. Her er det den

konkrete sag, der skal vurderes, og der kan ikke overfor SKAT opstilles overordnede generel-
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le principper som argument for den forretningsmæssige begrundelse. Praksis på området har

været svingende, hvorfor det er særlig vigtigt at dokumentere samtlige relevante forhold i an-

søgningen.

En skattefri spaltning uden tilladelse kræver ikke en forretningsmæssig begrundelse, da der er

oplistet en række værnsregler, der varetager samme hensigt som tilladelsesinstituttet.

Skattefri spaltning uden tilladelse vil, som følge af værnsreglerne, i nogen tilfælde kun have

begrænset anvendelighed i praksis. For at en skattefri spaltning uden tilladelse kan anbefales,

skal denne være relativ simpel at gennemføre.

Som udgangspunkt kan det ikke anbefales, at der foretages en grenspaltning uden tilladelse,

da denne sammen med værdiansættelseskravet og kravet om samme forhold mellem aktiver

og forpligtelser nærmest er umuligt at gennemføre i praksis. Hvis der foreligger en forret-

ningsmæssig begrundelse anbefales det derfor, at skattefrie grenspaltninger foretages med til-

ladelse. Alternativt bør der indhentes bindende ligningssvar vedrørende de enkelte krav.

Ved ophørsspaltninger vil det være muligt at foretage balancetilpasning forud for spaltning,

da der ikke er et grenkrav i denne situation. De objektiverede regler er her mere anvendelige,

da kun balancetilpasningskravet og handelsværdierne skal iagttages. Det vil dog ofte være

vanskeligt at overholde de enkelte værnsregler, uden at indhente et bindende ligningssvar. I

disse tilfælde anbefales det i stedet at søge om tilladelse, såfremt der foreligger en forret-

ningsmæssig begrundelse.

En skattefri spaltning uden tilladelse kan anbefales i få situationer, herunder ophørsspaltning

af pengetankselskaber, da der ikke vil være en forretningsmæssig begrundelse. Desuden ved

koncernintern ophørsspaltning til nystiftede selskaber samt ved ophørsspaltning med ejerskif-

te mellem uafhængige parter. Ombytningsforholdet vil i de nævnte situationer pr. definition

anses for handelsværdier, dog skal balancetilpasningskravet stadig opfyldes.

Foreligger der ingen forretningsmæssig begrundelse, kan spaltningen foretages skattefrit uden

tilladelse, dog skal overholdelsen af de gældende krav sikres.

Anvendeligheden af det objektive regelsæt

Under planlægningen af en skattefri omstrukturering uden tilladelse vil den naturlige pro-

blemstilling være, hvorvidt der ønskes at anvende det subjektive eller det objektive regelsæt.

Overordnet rummer de to regelsæt det samme.

Skal de objektiverede regler fremstå som anvendelige, og dermed som et reelt alternativ til

reglerne i tilladelsessystemet, er det nødvendigt, at selskaberne anser reglernes udformning,

virkninger og konsekvenser for attraktive. En nærmere analyse stiller spørgsmålstegn ved, om
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reglerne virkelig medfører den retssikkerhed og administrative lettelse for selskaberne, som

oprindeligt var tiltænkt.

Det kan ikke anbefales blot at gennemføre en skattefri omstrukturering uden tilladelse for at

opnå de fordele, der er forbundet hermed, ud fra den betragtning, at der altid efterfølgende

kan søges om tilladelse i tilfælde af, at der skulle opstå problemer med overholdelse af de op-

stillede værnsregler. Der bør altid foretages en konkret vurdering af bl.a. usikkerhedsfaktorer-

ne inden for en periode på 3 år fra ombytningstidspunktet, og ikke mindst om det vil være me-

re sandsynligt at få en tilladelse, hvis der søges på forhånd.

Som udgangspunkt vil det objektive regelsystem kunne anbefales i de tilfælde, hvor de frem-

tidige begivenheder, der påhviler virksomheden, med stor sandsynlighed kan ”forudsiges”,

herunder om holdingkravet kan overholdes. Er dette ikke tilfældet, vil det subjektive regelsæt

anbefales. Den forretningsmæssige begrundelse er kendetegnet ved en ustabil praksis med

henblik på argumentationen for at nægte tilladelse. Med indførelsen af det objektive regelsæt

vil det være muligt at foretage skattefrie omstruktureringer i situationer, hvor det subjektive

system ikke har tilladt dette.

Anvendeligheden af det objektive regelsæt er i høj grad forbedret ved den seneste lovændring,

hvor holdingkravet har erstattet udbyttebegrænsningsreglens formål. Fortolkningsusikkerhe-

den omkring udbyttebegrænsningsreglen medførte en større risiko for at bryde værnsreglen,

mens holdingkravet er mere ligetil at administrere. Dette bør alt andet lige begrænse antallet

af situationer, hvor der er behov for at søge tilladelse.

Den primære fordel ved en skattefri omstrukturering uden tilladelse er, at der ikke stilles krav

om forretningsmæssig begrundelse. Det mest nærliggende område for anvendelse af de objek-

tive regler vil derfor være i de tilfælde, hvor omstruktureringen vanskeligt vil kunne opnå til-

ladelse i praksis.

En ikke ubetydelig risiko ved en skattefri omstrukturering uden tilladelse er derimod, hvis

denne ikke opfylder de gældende værnsregler, hvorved omstruktureringen bliver skattepligtig.

Med henblik på de alvorlige skattemæssige konsekvenser en ellers skattefri omstrukturering

kan få, i det tilfælde at den bliver skattefri, er det altafgørende inden omstruktureringen finder

sted at sikre sig, at de gældende betingelser er overholdt. I tvivlstilfælde bør situationen sikres

enten ved et bindende ligningssvar eller ved at ansøge om tilladelse efter de subjektive regler.

Det konkluderes, at det objektive regelsæt må anses for mest egnet til mindre og simple sel-

skaber, som er kendetegnet ved simple ejerforhold, samt i de tilfælde, hvor der ikke skabes

tvivl om aktiver og passivers værdiansættelse.

.
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