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Executive Summary 

Generational change of a principal shareholder company will often have a significant financial 

effect on the parties involved. The legislation in the subject area is extensive, and there is a lot of 

different ways to carry out a generational changeover. But how is a generational changeover 

carried out optimally under the current legislation with regards to tax and liquidity?  

 

This Master thesis will review current legislation on generational change, and through a case 

study, it will answer how a company with a majority shareholder can most optimally execute a 

generational change within the legislative framework. The thesis includes an analysis of the tax 

implications in cases where the owner is dead as well as alive. 

 

An optimal generational change must encompass the needs, wants, and opportunities of the par-

ties involved; the owner, the successor, and the company. Furthermore, the legal frameworks 

must be established. 

 

Whether or not the succession has been initiated while the owner remains alive, it is possible, 

under certain conditions, for the successor to take over the company’s deferred tax on the 

shares. Furthermore, tax regulations allow the company to restructure in order to achieve the 

desired source of financing, with a possibility of a tax-free dividend payout or selling of shares. 

Tax regulations also include requirements for the valuation of the company, which have a major 

influence on the financial impact of a generational change. 

 

In many cases, the successor does not have the capabilities to finance the entire sum. The A/B 

model is commonly used to handle generational change. The model implies that the company 

finances the sales price to the exiting shareholder in the form of dividend payments, so that the 

successor does not have to finance the entire sum. Furthermore, the transfer of shares does not 

incur taxation, as the dividends can be paid out tax-free to the successor’s holding company. 
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1 Indledning 

I Danmark er der i omegnen af 50.000 familieejede virksomheder, hvoraf 10.000 af dem plan-

lægger at skifte ejere i løbet af de næste fem år.1 Det er mange virksomheder indenfor ganske 

kort tidshorisont, og derfor er generationsskifte et meget relevant emne, som vil have interesse 

for mange. En virksomhed der har et stort netværk af interessenter, og i en virksomhed, hvor 

ejeren deltager aktivt i ledelsen, vil flere af disse interessenter i større eller mindre grad være 

påvirket af et generationsskifte. 

 

Generationsskifte er mere end bare at overdrage ejerandelen i virksomheden til næste generati-

on. Der er flere mulige måder at organisere et generationsskifte på, som alle kan give forskellige 

skattemæssige udfald. Hvis et generationsskifte ikke er planlagt tilstrækkeligt, kan man risikere, 

at det ikke er praktisk muligt at foretage, eller at det gennemføres med et dårligere resultat. Det 

kan i værste fald betyde, at virksomheden må likvideres eller får problemer med at overleve 

efter gennemførelsen af generationsskiftet. Det kan måske endda bedre betale sig at overdrage 

virksomheden til udenlandske investorer, som kan medvirke til flytning af danske arbejdsplad-

ser til udlandet2. 

 

Der må derfor være en samfundsmæssig interesse i at lade eksisterende virksomheder overleve 

til næste generation. Mange virksomheder har betydelige immaterielle aktiver, bl.a. i form af 

viden, varemærker, virksomhedskultur og rutiner, som er opbygget igennem mange år. Hvis det 

ikke kan betale sig at videreføre virksomheden, som følge af de skatte- og likviditetsmæssige 

konsekvenser af et generationsskifte, kan disse værdier gå tabt, og det kan tage år, før værdierne 

og indtjeningen er genopbygget. 

 

Revisorer har normalt flere klienter, som er i forskellige faser i deres liv. Det er derfor sandsyn-

ligt, at revisorer på et tidspunkt vil opleve, at deres klienter står overfor et generationsskifte. 

Revisorerne bør derfor have tilstrækkelig viden til at rådgive sine klienter om de optimale løs-

ninger. 

 

                                                             
1 Ritzau, Erhvervsledere: For dyrt når junior overtager firmaet, Dagbladet Børsen, 12-09-2013 

2 Bendsen, Søndergaard & Voore, Arveregler bringer danske industrijob i fare, Dagbladet Børsen, 30-05-2013 
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Mange virksomhedsejere har erfaringsmæssigt en stor andel af deres formue bundet i deres 

virksomhed. Ved et salg eller overdragelse i forbindelse med generationsskifte, vil skatten derfor 

have væsentlig betydning for den formue, der vil være til disponibel til pensionstilværelsen.  

 

Tillige er det i samfundets interesse, at virksomhederne kan overleve et generationsskifte frem 

for at blive solgt til udenlandske investorer med risiko for at miste danske arbejdspladser. 
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2 Problemformulering 

Generationsskifte af en virksomhed er omfattende og vil ofte have stor økonomisk betydning for 

ejeren. Reglerne indenfor området indeholder mange muligheder, men ikke alle muligheder har 

de samme skattemæssige konsekvenser. Det vil derfor have interesse for virksomhedsejeren og 

dennes rådgiver at have kendskab til de mest fordelagtige generationsskiftemodeller. 

 

Emnet i denne afhandling omhandler derfor, hvordan man foretager et optimalt generationsskif-

te. På baggrund heraf er nedenstående problemformulering opstillet: 

 
 Hvordan foretages generationsskifte af en hovedaktionærvirksomhed optimalt under 

den gældende lovgivning? 

 
Problemstillingen søges uddybet og forklaret i form af følgende underspørgsmål: 

 
o Hvilke overvejelser skal der gøres inden et generationsskifte igangsættes? 

o Hvad er det gældende retsgrundlag for generationsskifte i levende live og ved 

død? 

o Hvordan skal virksomheden værdiansættes? 

o Hvad er konsekvensen ved generationsskifte ved død? 

o Hvem kan succedere skattemæssigt og hvordan? 

o Hvilke modeller kan anvendes ved generationsskifte i levende live? 

o Hvad kan der gøres for at minimere likviditetsbehovet i forbindelse med finan-

siering af generationsskiftet? 

 
’Generationsskifte’ forstås som overdragelse af en virksomhed fra en ældre generation til en 

yngre generation. Overdragelsen kan både ske til en nærtstående eller en udenforstående.   

 

Med begrebet ’hovedaktionærvirksomhed’ menes et kapitalselskab i henhold til selskabslo-

vens § 1, der ultimativt ejes 100 % af én person. 

 

Ved begrebet ’optimalt’ forstås skattemæssigt og likviditetsmæssigt optimalt, for både den af-

ståendes og den modtagendes perspektiv. Det vil sige, hvordan foretages et generationsskifte af 

en hovedaktionærvirksomhed med mindst mulig skatte- og likviditetsmæssig belastning for den 

afstående og den modtagende part.   
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3 Afgrænsning 

Afhandlingen koncentrerer sig om de skattemæssige problemstillinger i forbindelse med et ge-

nerationsskifte. Fokus rettes mod det ejermæssige generationsskifte og ikke på det ledelses-

mæssige generationsskifte. Forretningsmæssige forhold omkring salg af virksomhed til tredje-

mand, herunder forretningsmæssig planlægning, salgsmodning og due diligence vil ikke blive 

behandlet. Dog vil nogle af de mest nærliggende forretningsmæssige overvejelser blive nævnt i 

redegørelsen for de indledende overvejer. Det kan nemlig være afgørende for virksomhedens 

overlevelse, at der tages hensyn forretningen. 

 

Som følge af afhandlingens fokus på det ejermæssige generationsskifte vil selve den praktiske 

gennemførelse af modellen ikke gøres til genstand for afhandlingen. Det vil sige, at afhandlingen 

f.eks. ikke vil omfatte detailreglerne om indkomstopgørelsen i de deltagende selskaber i en om-

strukturering, eller lovpligtige anmeldelser og indberetninger til myndighederne. 

 

Derudover vil gennemførelsen af generationsskiftet, herunder de praktiske og juridiske pro-

blemstillinger ikke blive berørt, idet det er et omfangsrigt emne og vil være mere rettet mod en 

anden målgruppe. Det omfatter bl.a. flere aftaledokumenter f.eks. overdragelsesaftale, konkur-

renceklausuler, gældsbreve samt sikringsakter, f.eks. i form af tinglysning3. 

  

Afhandlingen omfatter kun danske kapitalselskaber i henhold til selskabsloven § 1. Det betyder, 

at grænseoverskridende transaktioner ikke vil være omfattet. Endvidere afdækkes problemstil-

lingen kun for de almindeligt forekomne virksomhedstyper. Det vil sige, at sjældnere forekomne 

virksomhedstyper som f.eks. investeringsselskaber, finansieringsselskaber, personer og selska-

ber, der udøver nærring mv. jf. aktieavancebeskatningslovens §§ 17 og 18, ikke vil gøres til gen-

stand for afhandlingen. Det antages, at målgruppen for disse virksomhedstyper er begrænset. 

 

Herudover tager afhandlingen udgangspunkt i gældende lovgivning. Dermed vil love og lov-

forslag, som ikke er vedtaget før afleveringsdatoen ikke blive behandlet i afhandlingen. 

 

Afhandlingen vil gøre rede for de forskellige værdiansættelsesprincipper, som er aktuelle i for-

bindelse med generationsskifte samt for kriterierne for deres anvendelsesområder. Dog vil en 

detaljeret redegørelse af beregningsprincipperne ikke gøres til genstand for afhandlingen, da 

dette blot vil være en direkte oversættelse fra de foreliggende cirkulærer og vejledninger.  

                                                             
3 Rasmussen & Møller-Andersen, Generationsskifte, 1. udgave, Thomson, kapitel 6 
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4 Model og metodevalg 

4.1 Model og metode 

Afhandlingen følger en teoretisk metode, som består af beskrivelser og analyser af den gældende 

lovgivning inden for generationsskifte. Sideløbende skal teorien illustreres med en casevirk-

somhed. Dette vil ske ved at eksemplificere den væsentligste del af teorien både i kvalitativ og 

kvantitativ form, hvilket skal resultere i en konklusion på casevirksomheden i form af en fore-

slået generationsskifteplan. 

 

Fremgangsmåden for afhandlingen er således deduktiv, idet der tages udgangspunkt i teoretiske 

modeller og gældende lovgivning ved løsning af vores problem. 

 

Kapitel 1-5 indeholder indledning, problemformulering, afgrænsning, model og metodevalg 

samt beskrivelse af afhandlingens målgruppe. 

 

Indledningsvist vil casevirksomheden blive præsenteret i kapitel 6, som vil indeholde en kort 

beskrivelse af virksomheden samt præsentation af relevante økonomiske data og nøgletal. 

 

Kapitel 7 indeholder en redegørelse for, hvilke indledende overvejelser man skal gøre sig i før 

et generationsskifte tilrettelægges.  

 

Da det er helt fundamentalt for tilrettelæggelsen af et generationsskifte, vil kapitel 8 redegøre 

for det juridiske grundlag for generationsskifte. Formålet med kapitlet er, at det skal give indblik 

i retskildelæren og et overblik over den relevante lovgivning for generationsskifte.  

 

Værdiansættelsen af virksomheden har afgørende betydning for størrelsen af skatter og afgifter 

samt erhververens finansieringsbyrde i forbindelse med virksomhedsoverdragelsen. Derfor vil 

reglerne for værdiansættelse blive gennemgået i kapitel 9, hvilket illustreres med en værdian-

sættelse af casevirksomheden. 

 

Et generationsskifte kan ske i levende live eller ved død, men reglerne herom er ikke ens, og når 

en person dør er situationen statisk. Kapitel 10 indeholder en redegørelse for beskatningen af 

et generationsskifte ved ejerens død. Casen vil illustrere de skattemæssige konsekvenser ved at 

overdragelsen sker efter ejerens død og hermed konsekvenserne af, at der ikke er gennemført 
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hensigtsmæssige omstruktureringer mv. med henblik på at forberede generationsskiftet opti-

malt. 

 

I kapitel 11 redegøres der for beskatningen af et generationsskifte ved i levende live, herunder 

en beregning af de skattemæssige konsekvenser af en afståelse af casevirksomheden. Kapitlet vil 

således illustrere forskellen i beskatningen ved død og i levende live. 

 

Kapitel 12 vil gøre rede for de omstruktureringsmæssige tiltag og afståelsesmodeller, der kan 

være relevante for at forberede et optimalt generationsskifte indenfor den gældende lovgivning. 

For hver model vil der blive præsenteret et eksempel på, hvordan modellen kan bruges på case-

virksomheden. 

 

I kapitel 13 vil der blive præsenteret et begrundet forslag til en generationsskifteplan for case-

virksomheden. Planen er baseret på en samlet vurdering af generationsskiftemodellernes an-

vendelsesmuligheder sammenholdt med de skattemæssige konsekvenser, når der ikke er fore-

taget omstruktureringer.  

 

Til sidst konkluderes der på problemformuleringen i en samlet konklusion i kapitel 14. Det vil 

sige, svar på hvordan et generationsskifte af en hovedaktionærvirksomhed foretages optimalt 

under den gældende lovgivning.  

 

 

Figur 1 - Opgavestruktur [Kilde: Egen tilvirkning] 
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4.2 Metodekritik 

I besvarelsen af problemet anvendes der kun én casevirksomhed. At en model er optimal i et 

konkret tilfælde medfører dog ikke, at konklusionen nødvendigvis universal. Der kan således 

ikke bruges en induktiv metode på baggrund af beregningerne for casevirksomheden til at fast-

slå den mest optimale model for alle virksomheder. Casevirksomheden kan bruges til at vurdere 

modellerne i forhold til hinanden i den givne situation, men giver ikke en universal løsning for 

alle typer af virksomheder eller koncerner. Opmærksomheden henledes derfor på, at en virk-

somhed, som adskiller sig væsentligt fra den valgte casevirksomhed, ikke nødvendigvis bør ge-

nerationsskiftes efter helt samme model. 

4.3 Kilder og kildekritik 

Til undersøgelse af problemet anvendes sekundære kvalitative kilder. Afhandlingen er baseret 

på en analyse af gældende lovgivning i form af love, bekendtgørelser, retspraksis, cirkulærer, 

vejledninger fra SKAT, forarbejder, samt relevant faglitteratur om emnet. 

 

I den juridiske analyse tages der udgangspunkt i loven først og dernæst bekendtgørelser, dom-

me, afgørelser og cirkulærer, da loven har forrang i forhold til de øvrige kilder4. Der anvendes 

den lovgivning, der er gældende på opgaveskrivningstidspunktet. Vi har derfor ikke forholdt os 

til lovgivning, som er under udarbejdelse eller nye lovforslag. 

 

Anvendte artikler og faglitteratur anvendes udelukkende som fortolkningsbidrag, hvor der tages 

stilling til andres opfattelse og synspunkter indenfor de gældende regler. Konklusioner vil derfor 

være baseret på gældende lov fremfor mindre pålidelige kilder. 

  

                                                             
4 Nielsen & Tvarnø, Retskilder & Retsteorier, 3. udgave, Jurist- og Økonomiforbundets Forlag, s. 31-34 
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5 Målgruppe 

Målgruppen for denne afhandling er revisorer og rådgivere, der står over for at rådgive hoved-

aktionærer om generationsskifte. Revisorer har mange klienter, som ofte er i forskellige faser i 

deres liv. Det er derfor sandsynligt at revisorer på et tidspunkt vil opleve, at deres klienter står 

overfor et generationsskifte. Revisorer og rådgivere kan bruge denne afhandling til bedre at 

vurdere, hvordan man foretager et optimalt generationsskifte af en hovedaktionærvirksomhed 

inden for den gældende lovgivning.  
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6 Præsentation af casevirksomheden 

Casevirksomheden er en produktionsvirksomhed inden for plastindustrien, der har specialiseret 

sig som underleverandør ved produktion af plastprodukter. Virksomheden, som i det følgende 

betegnes Drift A/S, blev stiftet i 1971 af Ejer A.  

Drift A/S er en nichevirksomhed, som i starten primært var underleverandør til hospitals- og 

medicinalindustrien, men har siden udviklet sig til at være leverandør til flere andre industrier 

indenfor teknik, elektronik og laboratorier. Selskabet er ISO certificeret efter de internationale 

kvalitetssikringsstandarder, hvilket sikrer at virksomheden lever op til de høje kvalitetskrav, 

som kunderne efterspørger. 

Drift A/S har siden stiftelsen været ledet af Ejer A, som stadig er direktør og ansvarlig for den 

daglige drift i selskabet. Ejer A har en lang erfaring i branchen, og han har endvidere et tæt for-

hold til sine samarbejdspartnere, kunder og leverandører. 

 

Ejer A er 65 år gammel og har, udover sin ægtefælle på 57 år, en datter på 30 år og to sønner på 

20 og 26 år. Der er et ønske om, at virksomheden skal overdrages til Ejer A’s børn, men Ejer A 

har ca. 80 % af sin formue inklusiv pensionsopsparinger bundet i sine selskaber. Ejeren betrag-

ter derfor også sin virksomhed som en del af hans pensionsopsparing. Ejer A har efter lange 

overvejelser og drøftelser med familien besluttet, at den ældste af sønnerne skal overtage. Eje-

ren ønsker ikke at overdragelsen eller dele heraf skal ske som gave, dels af hensyn til pensions-

tilværelsen og dels at alle børnene helst skal stilles lige. 

6.1 Vision, mål og strategi 

Selskabets vision er at selskabet altid skal kunne levere produkter, der lever op til de strengeste 

kvalitetskrav ved at levere højst mulig kvalitet, præcision og leveringssikkerhed. 

Selskabets mål er at være profitabel og at øge omsætningen gennem organisk vækst, hvilket skal 

sikres gennem efterlevelse af kundernes strenge kvalitetskrav samt virksomhedens evner til at 

kunne levere, hvor andre ikke kan. 

6.2 Selskabsstruktur og organisation 

Drift A/S er ejet af Holding ApS, som er ejet af Ejer A. Holding ApS blev stiftet ved aktieombyt-

ning i 2001. Driftsselskabet drives fra en ejendom, der er ejet af Ejer A. Ejendommen var indtil 

2011 drevet som personligt ejet virksomhed med anvendelse af virksomhedsskatteordningen5. I 

2011 blev den personlige virksomhed omdannet til et anpartsselskab, Ejendom ApS, ved skatte-

                                                             
5 Lovbekendtgørelse 2007-09-10 nr. 1075 om indkomstbeskatning af selvstændige erhvervsdrivende 
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fri virksomhedsomdannelse i henhold til reglerne i virksomhedsskatteloven6. Herefter er Ejen-

dom ApS direkte ejet af Ejer A. Ejendom ApS’ eneste driftsaktivitet er udlejning af fabriksejen-

dommen til Drift A/S. Selskabsstrukturen er illustreret i figur 2. I 2007 købte Drift A/S naboens 

ejendom som en investeringsejendom, da selskabets ejer ønskede at investere overskydende 

likviditet, og ejendommen var til salg for en god pris. Ejendommen huser en IT-virksomhed og er 

fortsat ejet af Drift A/S. 

 

Driftsselskabet havde 13 ansatte i 2012. Organisatio-

nen er uformel, og Ejer A er stærkt involveret i store 

dele af den daglige drift. Dog er de ansattes roller tyde-

ligt defineret, da selskabet følger de internationale 

kvalitetssikringsstandarder (ISO). Disse standarder 

medvirker til en standardisering af forretningsgange 

og processer, der bidrager til at gøre den daglige drift 

og produktion mere uafhængig af Ejer A. Ejer A er dog 

forsat hovedansvarlig for direktionen, indkøb, teknik, 

udvikling og salg. Herudover er der ansat en kvalitets-

ansvarlig, der tillige varetager produktionsplanlæg-

ningen og fungerer som ledelsesrepræsentant.  

6.3 Væsentlige interessenter 

Virksomhedens væsentligste interessenter består af: Kunder, leverandører, ansatte, bankforbin-

delsen samt ISO-certificeringsbureauet. Disse er særligt væsentlige, dels fordi mange af dem har 

personlige relationer til Ejer A, og dels fordi Ejer A primært selv varetager disse områder. 

Virksomhedens kunder består af fire store samt flere små kunder. De fire store kunder udgør 

størstedelen af omsætningen. Nogle af kunderne er baseret i udlandet, og 22 % af virksomhe-

dens omsætning i 2012 var eksport.  

6.4 Virksomhedens omverden, konkurrencesituation og fremtid 

Drift A/S befinder sig i en lavkonjunktur med pres på omsætningen, hvilket understreges af at 

den samlede omsætning i plast- og gummiindustrien har ligget på indeks 82-87 i 2013 i forhold 

til indeks 100 i 20057. Omsætningen i Drift A/S har dog også været kraftigt faldende fra 2009-

2011 jf. de finansielle hoved- og nøgletal i bilag 2. Herudover er industrien påvirket af større 

                                                             
6 Lovbekendtgørelse 2011-09-19 nr. 963 om skattefri virksomhedsomdannelse 

7 Bilag 1  

Figur 2 - Selskabsstruktur [Kilde: Egen tilvirkning] 

Ejer A 

Holding ApS 

Drift A/S 

Ejendom ApS 
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konkurrence fra udlandet, og der stilles store krav til virksomhedens produktivitet for at kunne 

fastholde eksisterende kunder samt skaffe nye kunder8. Drift A/S har positive forventninger til 

de kommende år, men først fra og med 2014, hvor Ejer A forventer en årlig vækst på 7 % i om-

sætningen i årene 2014-2020. Det er dog svært at spå om resultatet, da lønninger og råvarepri-

ser udgør en afgørende faktor. Omsætningsvæksten forventes realiseret gennem nye kontrakter 

med eksisterende kunder, samt den normale tilgang af mindre kunder. Historisk set, har omsæt-

ningen og resultaterne dog været meget svingende fra år til år. 

 

Den største trussel for Drift A/S, udover de udenlandske konkurrenter, er at kontrakterne ikke 

bliver til noget, eller at en eller flere af de fire store eksisterende kunder skifter leverandør. Ejer 

A har gode personlige relationer til virksomhedens kunder, og det er derfor meget vigtigt for 

virksomhedens fremtid, at virksomheden gøres uafhængig af Ejer A. 

 

Ejendom ApS’ fremtid er sikker så længe Drift A/S fortsat eksisterer. Lokalerne i ejendommen er 

fuldt udlejet til Drift A/S til en fast pristalsreguleret husleje, og der forventes derfor et afkast på 

niveau med tidligere år på selskabets ejendom. 

6.5 Finansielle hoved- og nøgletal9 

I bilag 2 fremgår hoved- og nøgletal for Drift A/S, Ejendom ApS og Holding ApS. I bilagets tabel 1 

kan det ses, at Drift A/S i 2012 har en relativt stor andel af ikke driftsrelaterede aktiver, der be-

står af en ejendom på DKK 5,5 mio. samt værdipapirer og likvider på DKK 2,3 mio. 

Selskabet har en høj likviditetsgrad på 190 %, hvilket indikerer, at værdipapirer og likviditet 

stammer fra overskudslikviditet, som ikke er nødvendige for at finansiere driften. Der er derfor i 

alt DKK 7,8 mio. i aktiver, som ikke direkte vedrører virksomhedens driftsaktivitet. Selskabet 

har en høj soliditetsgrad, men egenkapitalen er dog bundet op i ejendommen, værdipapirer og 

produktionsanlæg. Virksomhedens udskudte skat i regnskabet er ikke betydelig i forhold til de 

samlede aktiver, hvilket skyldes at driftsmidlerne næsten er fuldt afskrevet, såvel skattemæssigt 

som regnskabsmæssigt, samt at ejendommens værdi i regnskabet er opgjort til kostpris, og at 

der ikke afskrives skattemæssigt på denne10. 

Udover de bogførte aktiver i selskabets regnskab har virksomheden også immaterielle aktiver, 

som grundet den regnskabsmæssige regulering ikke er indregnet i regnskabet. Disse aktiver 

omfatter, som nævnt i det foregående, bl.a. selskabets kundekartotek, kvalitetsstyringssystem 

                                                             
8 Tholstrup, Lunde & Larsen, I forstår ikke at det er alvor, Dagbladet Børsen , 05-09-2013 

9 Resultatopgørelse, balance samt hoved- og nøgletalsoversigt er vedlagt i bilag 2 

10 Der kan ikke afskrives på kontorbygninger jf. AL § 14 stk. 2 
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(ISO certificeret) og know-how. Herudover er ejendommen indregnet i regnskabet til kostpris og 

produktionsanlægget er næsten fuldt afskrevet. Dette betyder, at selskabets markedsværdi ikke 

kan aflæses som den bogførte egenkapital i regnskabet, hvilket har betydning i forbindelse med 

den skattemæssige værdiansættelse ved overdragelse af virksomheden. Der henvises til kapitel 

9, hvor reglerne for den skattemæssige værdiansættelse gennemgås.  Den skattemæssige an-

skaffelsessum for Holding ApS’ aktier i Drift A/S er DKK 2.900.000. 

 

I tabel 2 i bilag 2 for året 2012 kan det ses at ejendommen er det væsentligste aktiv i Ejendom 

ApS, og at den er finansieret af en stor andel egenkapital (61 %) og en mindre andel af fremmed-

finansiering. Der er en relativ høj udskudt skat, som skyldes at ejendommen i forbindelse med 

den skattefri virksomhedsomdannelse blev værdiansat til dagsværdi, og at ejendommen i tidli-

gere år er blevet afskrevet skattemæssigt. Ved omdannelsen blev Ejer A’s anskaffelsessum på 

anparterne beregnet til DKK 542.000. 

 

I tabel 3 i bilag 2 fremgår hoved- og nøgletal for Holding ApS. Selskabets egenkapital og indtæg-

ter er direkte afledt af resultat og egenkapital i Drift A/S. Selskabet har ingen værdipapirer eller 

overskydende likvider, da alle midler er investeret i Drift A/S. Der er ingen udskudt skat i sel-

skabet, da gevinst på kapitalandelen i Drift A/S er skattefri jf. aktieavancebeskatningslovens §§ 4 

A og 8.  Anskaffelsessummen for Ejer A’s anparter i Holding ApS er DKK 125.000. 
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7 Indledende overvejelser 

I dette kapitel redegøres der for overvejelser, der er relevante for planlægningen af et optimalt 

generationsskifte af en hovedaktionærvirksomhed. Da nærværende fremstilling kun omfatter 

det ejermæssige generationsskifte, ud fra en skatte- og likviditetsmæssig betragtning, vil overve-

jelser vedrørende ledelsesskifte kun være ganske kort behandlet nedenfor. 

Det er ikke muligt, at give en udtømmende redegørelse for alle tænkelige overvejelser, da det 

afhænger af det konkrette tilfælde. Der kan være mange overvejelser, da et optimalt generati-

onsskifte skal tage hensyn til flere parter. Overvejelserne skal således gøres fra både den ældre 

og den yngre generations perspektiv, og ikke mindst fra virksomhedens perspektiv. 

7.1 Hvornår påbegyndes de indledende overvejelser? 

Generationsskifte er en uundgåelig begivenhed, da virksomhedsejeren før eller siden ikke kan 

eller ønsker at drive virksomheden længere. 

 

Et optimalt generationsskifte er ofte en længerevarende proces, hvorfor de indledende overve-

jelser bør påbegyndes i god tid. Det, der normalt tager tid, er at finde den rigtige erhverver af 

virksomheden og at gøre virksomheden parat med bl.a. en optimal selskabsstuktur.11 

I nogle tilfælde kan virksomhedsejeren have gjort sig overvejelser om at gå på pension på et 

bestemt tidspunkt. Det kan være ejerens ønske om at trappe ned og den yngre generations øn-

ske om at få del i virksomheden. Hertil kan det nævnes, at den formelle pensionsalder og den 

reelle gennemsnitlige tilbagetrækningsalder ligger på henholdsvis 65 og ca. 62 år i Danmark.12 

I andre tilfælde har overdrageren ikke gjort sig nogen overvejelser for tidspunktet. Måske er 

overdrageren så travlt optaget af sit livsværk, at overvejelser om et generationsskifte forsøm-

mes. I et uheldigt tilfælde kan pludselig sygdom eller død fremskynde generationsskiftet på et 

tidligere tidspunkt end forventet, hvilket vil begrænse mulighederne for generationsskifte. 

Det kan også være tilfældet, at ejeren ønsker at forblive i virksomheden hele livet. Ifølge Deloitte 

viser en undersøgelse blandt europæiske ejere af familievirksomheder, at 70 % ønsker, at blive i 

virksomheden til dør.13  

                                                             
11 Rasmussen & Møller-Andersen, Generationsskifte, 1. udgave, Thomson, s. 13 

12 Finansministeriet, Rapport fra Udvalget vedr. Længere tid på arbejdsmarkedet - juni 2003, 26, 20-06-2003 

http://www.fm.dk/publikationer/2003/rapport-fra-udvalget-vedr-laengere-tid-paa-arbejdsmarkedet-_-juni-2003/5-

tilbagetraekningsmoenstret-i-danmark/ 

13 Deloitte, Ejer- og generationsskifte af virksomhed, 6. udgave, Deloitte, s. 17 

http://www.fm.dk/publikationer/2003/rapport-fra-udvalget-vedr-laengere-tid-paa-arbejdsmarkedet-_-juni-2003/5-tilbagetraekningsmoenstret-i-danmark/
http://www.fm.dk/publikationer/2003/rapport-fra-udvalget-vedr-laengere-tid-paa-arbejdsmarkedet-_-juni-2003/5-tilbagetraekningsmoenstret-i-danmark/
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Uanset det konkrete tilfælde bør virksomhedsejere generelt indstille sig på, at påbegynde de 

indledende overvejelser om generationsskiftet allerede på det tidspunkt, hvor ejerskabet af 

virksomheden påbegyndes og ejeren bliver økonomisk afhængig heraf.14  

 

Ofte er det virksomhedsejeren selv, der tager initiativ til at planlægningen af generationsskiftet, 

men det er også rådgivers opgave, at involvere sig tidligt og introducere tanken om et skifte.15 

7.2 De indledende overvejelser fra forskellige perspektiver 

Et succesfuldt generationsskifte kræver, at overvejelserne tager hensyn til alle de involverede 

parter. Undlader virksomhedsejeren at sætte sig i erhververens og virksomhedens sted kan 

overdragelsen besværliggøres unødvendigt.16  

7.2.1 Den ældre generations perspektiv 

Ejeren vil have nogle behov og ønsker for, hvornår og hvorledes generationsskiftet skal finde 

sted. Dette må dog afvejes med de muligheder, der er inden for rammerne af de skattemæssige 

og finansielle områder.17 

 

Først og fremmest er det vigtigt, at vurdere ejerens økonomiske situation, herunder tilstrække-

ligheden af pensionsformuen. Det er muligt, at hele pensionsopsparingen er placeret virksom-

heden, hvilket er forbundet med stor risiko, idet den skal finansiere resten af tilværelsen. I så 

fald er der behov for, at overdrageren får et vederlag for virksomheden, der er tilstrækkeligt til 

at opretholde den ønskedes levestandard.  I den forbindelse skal det overvejes om, der skal ud-

arbejdes et budget for overdrageren og behovet for et kontant provenu ved overdragelsen.  

 

Hvis omstændighederne tillader det, kan det lette generationsskiftet, idet flere berigtigelsesfor-

mer kan være mulige. Dog skal ejerens villighed, til f.eks. at modtage provenuet i rater, overve-

jes, da det vil være forbundet med en risiko for aldrig at modtage hele overdragelsessummen.18  

 

Ejeren kan også have intention om, at overdrage virksomheden billigst muligt til et familiemed-

lem eller til en nærtstående medarbejder, for at sikre, at generationsskiftet af livsværket bliver 

fuldbyrdet eller af hensyn til familiemedlemmets finansieringsbyrde. 

                                                             
14 Søren Bech, Tax Partner, PwC, Hellerup, 11-09-2013 

15 Serup, Generationsskifte – Omstrukturering, 2. udgave, Karnov Group, s. 30 

16 Rasmussen & Møller-Andersen, Generationsskifte, 1. udgave, Thomson, s. 15 

17 Deloitte, Ejer- og generationsskifte af virksomhed, 6. udgave, Deloitte, s. 10 

18 Rasmussen & Møller-Andersen, Generationsskifte, 1. udgave, Thomson, s. 20 
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Derudover skal timingen af ejerskiftet overvejes. Er en høj afståelsessum ønskværdig, vil det 

være et godt tidspunkt, at overdrage virksomheden når den er på ”toppen”, før en eventuel stag-

nering af markedet. Omvendt kan det være gunstigt at overdrage virksomheden på et tidspunkt 

før virksomheden oplever kraftigt vækst i værdien, hvormed denne vækst kan overdrages ”skat-

tefrit”.19 

 

Skal virksomheden overdrages ved gave eller arv til en ét blandt flere børn, bør det overvejes 

hvorvidt de øvrige børn bør kompenseres. Det er en konkret og følelsesladet vurdering, men 

den, der overtager virksomheden vil formentlig påtage sig et stort ansvar, økonomisk risiko og 

arbejdsindsats, hvilket bør tages i betragtning.20 I den forbindelse skal det ligeledes overvejes, at 

testamentere virksomheden til den, der skal overtage virksomheden, da det vil gøre generati-

onsskiftet nemmere i tilfælde af, at ejeren afgår ved døden. 

7.2.2 Den yngre generations perspektiv 

Der skal gøres overvejelser af hensyn til den yngre generations behov og ønsker samt økonomi-

ske råderum. 

 

Er det tilfældet, at flere af ejerens børn ønsker at overtage virksomheden, men de ikke kan enes, 

kan det måske være en løsning, at opsplitte virksomhedens aktiviteter. 

 

Med hensyn til timingen af skiftet kan det være tilfældet, at den yngre generation ønsker at over-

tage eller være del i virksomheden tidligst muligt, således at han eller hun kan nå at lede virk-

somheden i sin bedste alder og nå at nyde udbyttet af sin egen indsats. 21 

Derudover vil det alt andet lige være en fordel, hvis virksomheden overdrages under en lavkon-

junktur, hvor værdien af virksomheden er lav. 

 

Det bør overvejes om den yngre generation har en forventning om en særlig høj levestandard. I 

så fald skal det vurderes om virksomhedens indtjeningsmuligheder er rimelige i forhold til disse 

forventninger samt arbejdsindsats og risiko.22 

 

                                                             
19 Rasmussen & Møller-Andersen, Generationsskifte, 1. udgave, Thomson, s. 15 

20 Serup, Generationsskifte – Omstrukturering, 2. udgave, Karnov Group, s. 41 

21 Serup, Generationsskifte – Omstrukturering, 2. udgave, Karnov Group, s. 33 

22 Serup, Generationsskifte – Omstrukturering, 2. udgave, Karnov Group, s. 39-41 
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Desuden bør det overvejes hvorvidt erhververen råder over en tilstrækkelig formue til køb af 

virksomheden. En beskeden formue kan give finansieringsmæssige problemstillinger, herunder 

om overdragelsen kan finansieres ved lån fra overdrageren eller fra tredjemand. Problemstillin-

gen stiller også større krav til forberedelsen af skiftet, herunder eventuel af omstrukturering af 

virksomheden. Det skal i den forbindelse overvejes hvorvidt der er ikke-driftsrelaterede aktiver 

i virksomheden, der gør værdien unødvendigt høj.  

7.2.3 Virksomhedens perspektiv 

Virksomhedens perspektiv tilgodeser alle virksomhedens interessenter og dermed også den 

ældre og den yngre generation. Perspektivet er i høj grad forretningsmæssigt anlagt, og dermed 

er de fleste af overvejelserne ikke relevante set fra et skattemæssigt og likviditetsmæssigt syns-

punkt, hvorfor dette perspektiv kun behandles ganske kort i forhold til de mange overvejelser 

der bør i øvrigt gøres. 

 

Først skal det overvejes om virksomheden overhovedet har en fremtid og om den kan overleve 

et generationsskifte, da planlægningen af et skifte ellers vil være meningsløs. Det vil være ønsk-

værdigt, at virksomheden kan levere tilfredsstillende indtjening efter overdragelsen, især i til-

fælde hvor overdragelsessummen berigtiges ved finansiering fra virksomheden, således at den 

kan afvikles planmæssigt. Grundlaget for overvejelserne er forskellige analyser af virksomhe-

den. 

 

Herudover bør virksomhedens kapitalbindinger og fremtidige likviditetsbehov analyseres. Det 

kan være, at der kan frigøres ikke driftsrelaterede aktiver eller likviditet, f.eks. ved at overveje 

leasing af aktiver og udlodning af overskudslikviditet. 

 

Med hensyn til timingen viser undersøgelser, at virksomhedens udvikling stagnerer, når over-

drageren har nået pensionsalderen.23 Set i lyset heraf er det optimalt, at ejeren lader virksomhe-

den overdrage til den næste generation før dette tidspunkt.  

 

Det skal endvidere overvejes hvorvidt, den påtænkte erhverver besidder de fornødne kompe-

tencer og ledelsesevner.24 Det er muligt at afprøve dette ved et glidende generationsskifte. 

                                                             
23 Rasmussen & Møller-Andersen, Generationsskifte, 1. udgave, Thomson, s. 14 

24 Rasmussen & Møller-Andersen, Generationsskifte, 1. udgave, Thomson, s. 13 
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Gennemføres der et glidende generationsskifte, kan det desuden overvejes om berigtigelse i 

form af løbende ydelser, vil give overdrageren og erhververen incitamenter til henholdsvis, at 

opretholde den eksisterende forretning og udvikle forretningen.  

 

Endeligt er det en nødvendighed, at gøre virksomheden uafhængig af den nuværende ejer, og det 

skal overvejes, om det skal udmeldes til virksomhedens vigtige interessenter, hvad ejerens og 

virksomhedens plan eller overvejelser er for generationsskiftet. 

7.3 Caseeksempel 

Ejer A’s revisor har involveret sig og gjort ham opmærksom på vigtigheden af den løbende over-

vejelse og stillingtagen til et fremtidigt generationsskifte. Virksomheden er Ejer A’s livsværk og 

det er hans ønske, at eje og lede virksomheden indtil den overdrages til en af hans sønner, når 

han går på pension i ønsket alder på ca. 70 år.  Ejeren vurderer jf. forrige kapitel, at virksomhe-

den har et godt grundlag for at eksistere i fremtiden. 

 

Et af Ejer A’s børn (Ejer B) på 26 år er interesseret i at overtage ejerskabet. Qua hans unge alder 

er hans finansieringsmæssige muligheder begrænsede. Sønnen har lige netop afsluttet sin ud-

dannelse, men har i sin ungdom haft studiejob i virksomheden og har dermed et godt kendskab 

og forståelse for virksomheden.  

Ejer A er involveret i mange forskellige roller på alle niveauer i virksomheden, da han ikke blot 

er kompetent som leder, men også er teknisk kompetent inden for plaststøbning, herunder pro-

duktudvikling og produktion. Selvom Ejer B ikke besidder de samme faglige kompetencer vur-

deres det ikke at blive et problem, da der er fokus på at gøre virksomheden uafhængig af Ejer A.  

 

Endvidere er der fokus på, at inddrage Ejer B i kontakten til kunder og leverandører på et tidligt 

tidspunkt, især de fire store kunder. 

Som følge af at vigtigheden af de ansattes kompetencer og vigtigheden af kunde- og leverandør-

forholdet, er det vigtigt, at de føler sig trygge og kan stole på Ejer A når et fremtidigt skifte står 

for døren. Derfor bør Ejer A overveje, at udmelde til interessenterne når der foreligger en plan 

for generationsskiftet. 

 

Ejer A har i de seneste år kunne hæve en relativt høj løn ud til sig selv og det har derfor været 

muligt, at have en tilværelse, der ligger over gennemsnittet. Trods dette har Ejer A dog kun en 

relativt beskeden personlig formue og pension udover virksomheden. Ejer A har ladet overskud 
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opspare i virksomheden, hvorfor der er en del overskudlikviditet, der på forsvarlig vis er mulig 

at udlodde til holdingselskabet. 

 
Da virksomhedsformuen i væsentlig grad udgør Ejer A’s samlede formue, er det hans ønske at 

overdragelsen skal fuldt ud berigtiges ved vederlag og ikke i form af gave. Dette er således i kon-

flikt med Ejer B’s økonomiske forudsætninger for at kunne overtage virksomheden. Denne kon-

flikt vil være en helt central problemstilling, der skal imødekommes i forberedelsen af generati-

onsskiftet i det omfang det er muligt.   
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8 Det juridiske grundlag 

I dette kapitel vil det juridiske grundlag for generationsskifte kort blive præsenteret for at give 

et overordnet overblik over den relevante lovgivning, da det er helt centralt for forståelsen og 

rammerne for revisors rådgivning i forbindelse med et skifte. Først redegøres for retskildelæren, 

derefter for de primære retskilder indenfor generationsskifte og afslutningsvist om mulige tiltag 

til imødegåelse af usikkerheder i de skattemæssige konsekvenser.  

8.1 Den skatteretlige retskildelære 

Juridiske problemstillinger og regelkollisioner skal søges løst ved den almindelige retskildelære. 

Det betyder, at en trinhøjere regel går forud for en trinlavere regel (lex superior princippet). 

Grundloven går således forud for en lov, og en lov går forud for en domstolsafgørelse. Derudover 

går en nyere lov frem for ældre (lex posterior princippet) og en specialregel går forud for gene-

relregel (lex specialis princippet), hvilket er et betydeligt princip i skatteretten.25 

 

Skatteretligt er det grundloven, der tillægger skatteloven betydning, idet ingen skat kan pålæg-

ges, ændres eller ophæves uden lovhjemmel og dermed er det Folketingets magt.26 Såfremt der 

findes hjemmel i de enkelte skatte- og afgiftslove, kan der af ministeren være udstedt bekendt-

gørelser. Bekendtgørelser er nærmere regler til forståelse og anvendelse af pågældende lov, men 

det materielle skattekrav bestemmes ved lov.27 På skatteområdet gøres der i stort omfang brug 

af bekendtgørelser om væsentlige skattemæssige spørgsmål.28  

 

Ved tvivl om forståelsen og rækkeviden af en lovbestemmelse er det praksis, at søge vejledning i 

motiverne bag bestemmelsen. Hjælp til fortolkningen kan søges i: Udvalgs- eller kommisionsbe-

tænkninger, der ligger til grund for lovforslaget; skatteministerens bemærkninger til lovforsla-

get; forarbejder fra Folketingets behandling samt Skatteudvalgets spørgsmål.29  

 

Kan en skatteretlig problemstilling ikke løses direkte ved brug af lovbestemmelserne kan man 

søge støtte i domspraksis ved domstolsafgørelser af samme karakter.  

Efter domstolsafgørelser kan kendelser fra Landskatteretten være en alternativ retskilde. Land-

skatteretten er landets øverste klageinstans, som behandler klager over skattemyndighedernes 

                                                             
25 Michelsen & Askholt mfl., Lærebog om indkomstskat, 14. udgave, Jurist- og Økonomiforbundets Forlag, s. 131 

26 Michelsen & Askholt mfl., Lærebog om indkomstskat, 14. udgave, Jurist- og Økonomiforbundets Forlag, s. 109 

27 Michelsen & Askholt mfl , Lærebog om indkomstskat, 14. udgave, Jurist- og Økonomiforbundets Forlag, s. 101 

28 Michelsen & Askholt mfl., Lærebog om indkomstskat, 14. udgave, Jurist- og Økonomiforbundets Forlag, s. 102 

29 Michelsen & Askholt mfl., Lærebog om indkomstskat, 14. udgave, Jurist- og Økonomiforbundets Forlag, s. 109 
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afgørelser.30 Det er administrativt kontrolorgan uden for SKATs administrative hierarki, således 

at dens kendelser er mere objektive og mere autoritært præget end SKATs og skatteankenæv-

nenes egne afgørelser. Kendelser fra Landskatteretten kan have uvurderlig betydning for for-

tolkningen af skattelovene31 og derudover lægger domstolene også betydelig vægt på skattefor-

valtningens praksis32. Kendelser fra Landskatteretten er dog ikke bindende for domstolene, men 

er efter lighedsprincippet bindende for Skatterådet og SKAT.33  

Benyttes afgørelser som retskilde bør præjudikatsværdien vurderes, herunder hvilken instans 

afgørelsen kommer fra, og hvor gammel afgørelsen er, samt om den er offentliggjort. 

 

Dernæst kan man søge vejledning i SKATs administrative fastsatte forskrifter, som i skatteretten 

er betydelig retskilde. Disse omfatter den Den juridiske vejledning samt de enkelte tilbagevæ-

rende cirkulærer udstedt frem til og med 2005. Vejledningen er udtryk for SKATs opfattelse af 

gældende praksis og er som udgangspunkt bindende for skatteforvaltningens medarbejdere, 

men ikke bindende for Landskatteretten, domstolene og skatteyderne. Dog er anerkender Land-

skatteretten og domstolene et princip om, at man ikke kan fravige vejledningerne til skade for 

skatteyderne. 

Den juridiske vejledning ajourføres to gange årligt med offentliggørelse den 1. januar og 15. juli. 

I mellemtiden udsender SKAT løbende styresignaler og meddelelser efter afsagte domme, idet 

domstolenes præjudikater er bindende for skattemyndighederne.34 

8.2 De primære retskilder indenfor generationsskifte 

Ved generationsskifte af en hovedaktionærvirksomhed er aktieavancebeskatningsloven omdrej-

ningspunktet, da den regulerer beskatningen af aktierne, som overdrages mellem selskaber eller 

mellem fysiske personer. I tilfælde af afståelse af aktier ved død, er det dødsboskatteloven, der 

regulerer beskatningen, men loven henviser dog igen til aktieavancebeskatningsloven. 

 

Reglerne for boafgift og gaveafgift er reguleret i boafgiftsloven. Kravene om værdiansættelse til 

handelsværdi har primært hjemmel i ligningslovens § 2, der indeholder bestemmelsen om arms-

længdeprincippet. Generationsskiftemodellerne, som gennemgås i kapitel 12 har primært 

hjemmel i fusionsskatteloven, der er baseret på fusionsdirektivet 90/434/EØF, som senere er 

                                                             
30 Landskatteretten, http://www.landsskatteretten.dk/om_landsskatteretten/, 13-09-2013 

31 Michelsen & Askholt mfl., Lærebog om indkomstskat, 14. udgave, Jurist- og Økonomiforbundets Forlag, s. 115 

32 Michelsen & Askholt mfl., Lærebog om indkomstskat, 14. udgave, Jurist- og Økonomiforbundets Forlag, s. 119 

33 Michelsen & Askholt mfl., Lærebog om indkomstskat, 14. udgave, Jurist- og Økonomiforbundets Forlag, s. 117 

34 Michelsen & Askholt mfl., Lærebog om indkomstskat, 14. udgave, Jurist- og Økonomiforbundets Forlag, s. 111-112 

http://www.landsskatteretten.dk/om_landsskatteretten/
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ændret ved Rådets direktiv 2005/19/EF, og som nu er nedskrevet i 2009/133/EF35. Reglerne 

om aktieombytning er dog indeholdt i aktieavancebeskatningsloven og ikke i fusionsskatteloven. 

 

Udover ovennævnte love vil emnerne i de følgende kapitler også berøre yderligere love, såsom 

selskabsskatteloven, personskatteloven og selskabsloven. Der vil i hvert kapitel blive redegjort 

for og henvist til de gældende retskilder inden for de områder, som kapitlerne omhandler. Her-

udover vil er i de enkelte kapitler blive redegjort for de gældende cirkulærer og vejledninger, 

der er relevante. Udvalgte domme, afgørelser og bindende svar vil også blive inddraget, hvor der 

er behov for yderligere fortolkning af de gældende regler og praksis, ligesom relevant faglittera-

tur på området vil blive anvendt. 

8.3 Imødegåelse af usikkerhed i de skattemæssige konsekvenser  

Er den skattemæssige virkning ved konkret disposition forbundet med usikkerhed, er det muligt 

at anmode SKAT eller Skatterådet om et bindende svar i henhold til skatteforvaltningslovens 

kapitel 8. Et bindende svar er dog som udgangspunkt højest bindende i 5 år fra modtagelse af 

svaret.36  

 

Især aftaler mellem nærtstående parter kan af SKAT tillægges andre skattemæssige konsekven-

ser end parterne har forudsat. I tilfælde heraf vil et skatteforbehold gøre det muligt, for parterne 

at ophæve eller ændre aftalen, jf. skatteforvaltningslovens § 28.37 

  

                                                             
35 Overgaard & Olesen, Generationsskifte og omstrukturering, 4. udgave, Jurist og Økonomforbundets Forlag, s. 284 

36 Michelsen & Askholt mfl., Lærebog om indkomstskat, 14. udgave, Jurist- og Økonomiforbundets Forlag, s. 82 

37 Michelsen & Askholt mfl., Lærebog om indkomstskat, 14. udgave, Jurist- og Økonomiforbundets Forlag, s. 439 
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9 Værdiansættelsen 

I det følgende vil værdiansættelse af aktier38 og ejendomme blive nærmere belyst. Ved overdra-

gelse af en personligt ejet virksomhed eller ved overdragelse af en del heraf skal denne værdian-

sættes efter samme principper39 som for unoterede aktier, hvorfor der ikke redegøres særskilt 

herfor.  

 

Værdiansættelsen har stor betydning i forbindelse med generationsskifte40. Værdien af en inve-

stering er teoretisk set nutidsværdien af fremtidige pengestrømme41, og det er indlysende at der 

ikke kan findes en eksakt nutidsværdi, da hændelser flere år ud i fremtiden er umulige at forud-

sige med sikkerhed. 

 

Det er en gennemgående hovedregel, at alle transaktioner skattemæssigt skal foretages til han-

delsværdi. Dette afspejler sig tydeligt både i ligningslovens § 2 om anvendelse af priser og vilkår 

i kontrollerede transaktioner samt i boafgiftslovens § 12 og § 27 om værdiansættelse af aktiver 

og passiver i et dødsbo og værdiansættelse af gaver. I forbindelse med generationsskifte er reg-

lerne om anvendelse af handelsværdien særligt relevante, da et generationsskifte normalt om-

fatter overdragelse mellem parter, som ikke har modsatrettede interesser, samtidig med at det 

sjældent kan lade sig gøre at finde sammenlignelige salg af aktier42. Udover kravet om værdian-

sættelse til handelsværdi, er det ikke nærmere lovbestemt, hvordan denne handelsværdi skal 

opgøres43. 

 

I praksis benytter SKAT sig af retten til at korrigere parternes værdiansættelse ved overdragel-

ser mellem interesseforbundne parter, såfremt værdiansættelsen ikke vurderes at svare til han-

delsværdien. Men som følge af usikkerheden og subjektiviteten ved værdiansættelsen af en virk-

somhed eller ejendom er grænserne for SKATs adgang til korrektion flydende44. 

 

                                                             
38 Ved benævnelsen aktier menes både aktier og anparter, dvs. ejerandele i såvel aktieselskaber som anpartsselskaber 

39 I henhold til virksomhedsomdannelsesloven § 4 og den juridiske vejledning 2013-2 afsnit C.C.7.2.5 følger værdiansættelsen 

samme metode, som ved værdiansættelse af unoterede aktier. 

40 Rasmussen & Møller-Andersen, Generationsskifte, 1. udgave, Thomson, s. 16 

41 Koller, Goedhart & Wessels, Valuation, McKinsey & Company, Wiley, 2010, s. 17ff  

42 Overgaard & Olesen, Generationsskifte og omstrukturering, 4. udgave, Jurist og Økonomforbundets Forlag, s. 18 

43 Den juridiske vejledning 2013-2, afsnit C.C.6.4.1.2 

44 Overgaard & Olesen, Generationsskifte og omstrukturering, 4. udgave, Jurist og Økonomforbundets Forlag, s. 18 
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På baggrund af den ovenfor nævnte usikkerhed har SKAT gennem tiden indført nogle forskellige 

værdiansættelsesprincipper, som er offentliggjort i flere forskellige cirkulære, i den juridiske 

vejledning og i transfer pricing værdiansættelsesvejledningen, som blev indført i 200945. Prin-

cipperne er understøttet af en omfangsrig praksis. Cirkulærerne består af hhv. TSS Cirkulære 

2000-9, TSS Cirkulære 2000-10 (goodwillcirkulæret)46 og Cirkulære 1982-11-17 nr. 185 (1982-

cirkulæret). Herudover var der også TSS Cirkulære 2000-5 om værdiansættelse af ejendomme, 

som nu er flyttet til den juridiske vejledning punkt C.B.3.5.4.347. 

 

Ovennævnte cirkulærer og vejledninger har forskellige anvendelsesområder afhængigt af, hvem 

der overdrages fra og til, hvilket teoretisk set er ulogisk, da der er tale om overdragelse af den 

samme genstand. Nedenfor vil der blive redegjort for værdiansættelsesprincipperne ved over-

dragelse mellem uafhængige parter, mellem personer inden for gave- og arveafgiftskredsen 

samt mellem fysiske og juridiske personer uden for gave of arveafgiftskredsen. 

9.1 Overdragelse mellem uafhængige parter 

I henhold til ligningslovens § 2 modsætningsvist må det antages, at den pris der aftales mellem 

uafhængige parter med modsatrettede interesser, anerkendes som værende markedsværdien. 

Dette bekræftes i Den juridiske vejledning C.C.6.4.1.2, som skriver ”Ved uafhængige parters afta-

le om goodwill skal aftalen lægges til grund…”. 

9.2 Overdragelser mellem fysiske personer inden for gave- og arveaf-

giftskredsen 

Overdragelse indenfor gaveafgiftskredsen er omfattet af værdiansættelsesvejledningen i cirku-

lære 1982-11-17 nr. 185, i det følgende kaldet 1982-cirkulæret. 

Personerne i gave- og arveafgiftskredsen omfatter ifølge boafgiftsloven § 22: Ægtefælle, børn, 

forældre, stedbørn, børn og stedbørns afkom, afdødt barns eller stedbarns ægtefælle, stedforæl-

dre, bedsteforældre, plejebørn med fælles bopæl i 5 år og samlevende i mindst 2 år. 

9.2.1 Fast ejendom 

Fast ejendom skal ifølge 1982-cirkulærets punkt 4 ansættes til værdien i handel og vandel, og 

såfremt der er gældsposter skal de kursreguleres så ejendommen omregnes til kontantværdi. 

Værdien af ejendommen omregnet til kontantværdi må ifølge punkt 6 højst afvige +/- 15 % fra 

                                                             
45 Vejledning af 2009-08-21 om Transfer Pricing; kontrollerede transaktioner; værdiansættelse 

46 Den vejledende anvisning i cirkulæret er ligeledes gengivet i Den juridiske vejledning 2013-2, afsnit C.C.6.4.1.2 

47 Overgaard & Olesen, Generationsskifte og omstrukturering, 4. udgave, Jurist og Økonomforbundets Forlag, s. 19 
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kontantværdien af den seneste offentliggjorte ejendomsvurdering. Værdien må dog gerne afvige 

mere end +/- 15 %, hvis det skyldes helt konkrete forhold som f.eks. stærkt faldende prisudvik-

ling siden sidste ejendomsvurdering eller bygningsforandringer, som endnu ikke har afspejlet 

sig i den offentlige ejendomsvurdering. Herudover er der i punkt 9-16 særregler for udlejede 

ejerlejligheder, tilbagekøbsrettigheder samt brugs- og indtægtsnydelser, som ikke vil blive yder-

ligere redegjort for i denne afhandling. 

9.2.2 Unoterede aktier 

For unoterede aktier, hvor der ikke findes en egnet overdragelseskurs fra en tidligere omsæt-

ning af aktien, kan den værdiansættes efter de fastsatte principper for beregning af formueskat-

tekursen. Selvom formueskattekursen stammer fra en gammel vejledning, og at formueskatten 

ikke længere eksisterer, er det i en kendelse fra Landsskatteretten 21. december 2007 slået fast 

at skatteyderen har et retsligt krav på at anvende formueskattekursen, såfremt der ikke har fun-

det en for kursfastsættelsen relevant aktieomsætning sted48. Principperne for beregning af for-

mueskattekursen blev fastsat af ligningsrådet jf. 1982-cirkulæret punkt 17. Principperne for 

beregning af formueskattekursen kan findes i Ligningsvejledningen fra 1996 afsnit A.H.3.1.1. - 

Aktier. 

Kursberegningen tager ifølge cirkulæret udgangspunkt i selskabets seneste regnskab forud for 

overdragelsen og med de beregningsfaktorer som gælder pr. 1. januar i overdragelsesåret. Kapi-

taliseringsfaktorerne gældende fra 1. januar 2013 er offentliggjort i SKAT-meddelelse 

SKM2012.638.SKAT.  

 

Selvom cirkulæret henviser til en beregning af formueskattekursen har man dog også mulighed 

for at anvende værdiansættelsesprincipperne i TSS Cirkulære 2000-9, som er nærmere gen-

nemgået i afsnit 9.3.4.149. 

9.3 Overdragelse uden for gave- og arveafgiftskredsen 

9.3.1 Fast ejendom 

Retningslinjerne for værdiansættelse af en ejendom ved overdragelse uden for gaveafgiftskred-

sen har hidtil stået i TSS Cirkulære 2000-550, men dette er blevet ophævet, og vejledning kan nu 

                                                             
48 Overgaard & Olesen, Generationsskifte og omstrukturering, 4. udgave, Jurist og Økonomforbundets Forlag, s. 91-92 

49 SKM2004.104.LR og Den juridiske vejledning 2013-2, afsnit C.B.2.1.4.5 

50 Serup, Generationsskifte – Omstrukturering, 2. udgave, Karnov Group, s. 252 
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findes i den juridiske vejledning 2013-2 afsnit C.B.3.5.4.3, som indeholder de samme principper 

som cirkulæret51. 

 

Ifølge vejledningen skal overdragelsen ske til handelsværdien, svarende til den samme pris og 

på samme vilkår, som ved en aftale mellem uafhængige parter. Det er prisen på tidspunktet for 

indgåelse af en bindende aftale om overdragelsen der er gældende.  

 

Som udtryk for handelsværdien anvendes som udgangspunkt den seneste offentlige ejendoms-

vurdering. Hverken parterne eller SKAT er dog bundet af den offentlige ejendomsvurdering, hvis 

den ikke giver et retvisende udtryk for handelsværdien. Det kan være tilfældet hvis: Ejendoms-

vurderingen var fejlbehæftet på tidspunktet for vurderingen, eller der siden ejendomsvurderin-

gen er foretaget ombygning eller modernisering af ejendommen, som påvirker ejendommens 

handelsværdi. Såfremt ejendomsvurderingen ikke vurderes at være retvisende, kan det være 

svært at finde en retvisende handelsværdi, da denne afhænger af, hvilke forudsætninger man 

stiller op i værdiansættelsen. I praksis er det den part, som hævder at ejendomsvurderingen 

ikke er retvisende, der har bevisbyrden for den alternativt fastsatte handelsværdi52. Man har dog 

mulighed for at få en udtalelse om ejendommens værdi fra SKAT, eller mulighed for at anmode 

om et bindende ligningssvar53.  

 

Hvorvidt en ejendomsvurdering må anses som fejlbehæftet, er særligt relevant nu i forbindelse 

med debatten om et stort antal fejlbehæftede ejendomsvurderinger54. 

9.3.2 Unoterede aktier 

Værdiansættelse af aktier skal som ovenfor nævnt værdiansættes til markedsværdi, men lige-

som beskrevet i afsnit 9.2.2 kan det være meget vanskeligt at finde markedsværdien for unote-

rede aktier, hvis de f.eks. ikke har været omsat. Værdiansættelsesprincipperne for overdragelse 

uden for gave- og arveafgiftskredsen er fra SKATs side fastsat i TSS Cirkulære 2000-9, TSS Cirku-

lære 2000-10 (goodwillcirkulæret) samt i Vejledning af 2009-08-21 om Transfer Pricing; kon-

trollerede transaktioner, værdiansættelse, i det følgende kaldet TP-vejledningen. 

                                                             
51 Overgaard & Olesen, Generationsskifte og omstrukturering, 4. udgave, Jurist og Økonomforbundets Forlag, s. 62 

52 Serup, Generationsskifte – Omstrukturering, 2. udgave, Karnov Group, s. 252 

53 Den juridiske vejledning 2013-2, afsnit C.B.3.5.4.3 

54 Brandstrup & Buttler, Vurderinger koster erhvervsliv lille mia, Dagbladet Børsen, 22-08-2013 
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9.3.3 Vejledningernes anvendelsesområde 

For overdragelser af aktier uden for gave- og arveafgiftskredsen er der altså 2 forskellige vejled-

ninger. Med indførelsen af TP-vejledningen har det været SKATs hensigt at skabe mere sikker-

hed omkring hvilke værdiansættelsesmetoder, der skal anvendes i hvilke situationer, da i prak-

sis hidtil var præget af usikkerhed, som følge af en ikke systematiseret anvendelse af de tilgæn-

gelige værdiansættelsesmetoder55. TP-vejledningen skal ses som et supplement til den hidtidige 

praksis56. 

I henhold til TP-vejledningens indledning finder metoderne i denne anvendelse ved værdiansæt-

telse af virksomheder i koncerninterne overdragelser, hvilket er defineret som ”… kontrollerede 

transaktioner og ved transaktioner mellem uafhængige parter, der ikke har modsatrettede inte-

resser.” Kontrollerede transaktioner er transaktioner omfattet af ligningslovens § 257, hvilket vil 

sige, at det ikke gælder transaktioner mellem fysiske personer58, da fysiske personer ikke kan 

være underlagt bestemmende indflydelse i ligningsloven § 2’s forstand59. 

 

Det fremgår ikke tydeligt af TP-vejledningen om overdragelser mellem fysiske personer uden for 

gaveafgiftskredsen er omfattet. Det kan tænkes, at denne gruppe af fysiske personer kan være 

omfattet af definitionen, uafhængige parter, der ikke har modsatrettede interesser, men da den 

definition er en uddybelse af koncerninterne overdragelser, er det usikkert hvorvidt den også er 

rettet mod fysiske personer. Praksis på området er endnu ikke afklaret, hvorfor det er usikkert 

om goodwillcirkulæret eller TP-vejledningen skal finde anvendelse60. 

 

Da andet ikke fremgår af den nuværende praksis må det antages at TSS Cirkulære 2000-9 og 

2000-10 fortsat kan finde anvendelse, såfremt der er tale om interesseforbundne fysiske perso-

ner, der falder uden for gaveafgiftskredsen. Der findes ikke nogen definition af interessefor-

bundne parter, men i et bindende svar fra skatterådet61 har SKAT defineret interesseforbundne 

parter som følger:  

 

                                                             
55 Vejledning af 2009-08-21 om Transfer Pricing; kontrollerede transaktioner; værdiansættelse afsnit 1.1 

56 Vejledning af 2009-08-21 om Transfer Pricing; kontrollerede transaktioner; værdiansættelse afsnit 2 

57 Overgaard & Olesen, Generationsskifte og omstrukturering, 4. udgave, Jurist og Økonomforbundets Forlag, s. 21 

58 Den juridiske vejledning 2013-2 afsnit C.D.11.1.2.3.1 og C.D.11.2.3.2 

59 Den juridiske vejledning 2013-2, afsnit C.D.11.2.3.2 

60 Overgaard & Olesen, Generationsskifte og omstrukturering, 4. udgave, Jurist og Økonomforbundets Forlag, s. 22 

61 SKM2011.197.SR – begrundelsen har reference til højesteretsdom SKM2003.338.HR, hvor to brødre ansås som interesse-

forbundne parter 
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”Interesseforbudne parter omfatter alle de fysiske og juridiske personer, der indgår aftaler, som 

ikke er på armslængdevilkår. Gruppen omfatter bl.a. hovedaktionærer i forhold til de dominere-

de selskaber, familiemedlemmer, tidligere ægtefæller og tidligere samlevende. Derudover omfat-

ter gruppen også de parter, der fremstår som uafhængige, men som på enkelte punkter i et aftale-

kompleks kan have en fælles interesse i at reducere en skattemæssig avance.” 

 

TP-vejledningen indeholder et helt afsnit omkring goodwillcirkulæret og dets anvendelsesom-

råde. Først fremgår det af vejledningens afsnit 1.2 at goodwillcirkulæret kun er anvendeligt på 

en bestemt type virksomheder. I afsnit 2, der omhandler goodwillcirkulæret, er det i slutningen 

præciseret, at beregningerne i goodwillcirkulæret er baseret på virksomhedens historiske resul-

tater. Ifølge vejledningen vil goodwill cirkulæret derfor kun give en retvisende beregnet mar-

kedsværdi, hvis virksomheden forventes at have samme vækst og afkast, som den historiske 

udvikling, og at der ikke skabes væsentlige immaterielle aktiver, som f.eks. patenter og vare-

mærker. Vejledningen tilsigter derfor, at den skal anvendes i de situationer, hvor goodwill cirku-

lærets beregningsmodel ikke findes anvendelig for en retvisende markedsværdiberegning. Det 

samme fremgår af den juridiske vejledning 2013-2 afsnit C.C.6.4.1.2, som ligeledes skriver, at der 

ikke er valgfrihed mellem de to vejledninger. 

 

Da både TP-vejledningen og den juridiske vejledning skriver, at metoderne i TP-vejledningen 

skal finde sted, når goodwillcirkulæret ikke findes anvendeligt, må det antages at goodwillcirku-

læret i praksis anses som en hovedregel. Den nuværende praksis 4 år efter offentliggørelsen af 

TP-vejledningen er dog også fortsat, at værdiansættelserne sker med udgangspunkt i goodwill-

cirkulæret, men det fornemmes, at en overgang til brug af metoderne i TP-vejledningen er på 

vej62. 

 

I forbindelse med gennemførelsen af et generationsskifte, hvor værdiansættelsen har stor be-

tydning63, kan det være hensigtsmæssigt at tage hensyn til usikkerheden om, hvorvidt SKAT kan 

godkende den beregnede værdi. Dette kan i praksis gøres ved at indsætte et skatteforbehold i 

generationsskifteaftalerne, såfremt selskabsretten tillader dette64, eller man kan anmode om et 

bindende ligningssvar før generationsskiftet gennemføres65. 

                                                             
62 Søren Bech, Tax Partner, PwC, Hellerup, 11-09-2013 

63 Rasmussen & Møller-Andersen, Generationsskifte, 1. udgave, Thomson, s. 16 

64 Overgaard & Olesen, Generationsskifte og omstrukturering, 4. udgave, Jurist og Økonomforbundets Forlag, s. 23 

65 SKAT, Bindende svar, http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oID=210335, 14-09-2013 

http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oID=210335
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9.3.4 Vejledningernes indhold 

9.3.4.1 TSS Cirkulære 2000-9 og TSS Cirkulære 2000-10 

Ifølge TSS Cirkulære 2000-9 skal unoterede aktier fastsættes til handelsværdien, men såfremt 

handelsværdien ikke kendes, og der ikke er en branchemæssig kutyme for værdiansættelse, 

henviser cirkulæret i afsnit 1 til en hjælperegel. Ifølge hjælpereglen i cirkulærets afsnit 2 skal 

aktiernes værdi opgøres til selskabets indre værdi, som svarer til summen af værdierne af virk-

somhedens enkelte aktivposter minus de enkelte gældsposter med udgangspunkt i selskabets 

seneste aflagte årsregnskab. Der skal herefter foretages reguleringer af regnskabsposterne: Fast 

ejendom, tilknyttede og associerede selskaber, goodwill, immaterielle aktiver og udskudt skat. 

Den regnskabsmæssige værdi af fast ejendom skal erstattes med værdien ifølge den seneste 

offentlige ejendomsvurdering plus eventuelle ombygningsudgifter, der ikke er indeholdt i vur-

deringen. Den regnskabsmæssige værdi af tilknyttede og associerede selskaber skal erstattes 

med værdier tilsvarende opgjort efter TSS Cirkulære 2000-9s hjælperegel, såfremt handelsvær-

dien er ukendt. 

Goodwill opgøres efter den særskilte vejledning i TSS Cirkulære 2000-10, og udskudt skat med-

tages og korrigeres i overensstemmelse med de ovenfornævnte reguleringer. 

 

Goodwill, som tillægges den ovenfornævnte indre værdi opgøres i henhold til vejledningen i TSS 

Cirkulære 2000-10. Den vejledende beregningsmodel tager udgangspunkt i det regnskabsmæs-

sige resultat før skat for de seneste 3 regnskabsår korrigeret for nogle nærmere angivne poster. 

Herefter beregnes et vægtet gennemsnit af resultaterne, og der tillægges/fratrækkes et beløb 

kaldet udviklingstendens, såfremt der har været en konstant positiv/negativ resultatudvikling 

de seneste 3 år. Til sidst fratrækkes en forrentning af virksomhedens driftsrelaterede aktiver og 

der opnås hermed det tal, som skal kapitaliseres. 

 

Kapitaliseringen foretages med en kapitaliseringsfaktor som er en funktion af goodwillens for-

ventede levetid og en rente. Renten fastsættes til kapitalafkastsatsen jf. virksomhedsskattelo-

vens § 9 plus 8 %, hvilket i 2013 svarer til 10 % (266 % + 8 %).  

 

Den forventede levetid på goodwillen afhænger ifølge cirkulæret f.eks. af kompleksiteten af virk-

somhedens produkter, varemærker og adgangsbarrierer67 til industrien. For virksomheder med 

standardprodukter antages levetiden at være 7 år jf. SKM2002.50.LSR, og 7 år må anses som 

                                                             
66 Skatteministeriet, http://www.skm.dk/skatteomraadet/talogstatistik/satser_og_beloeb/377.html - 14-09-2013 

67 Høje adgangsbarrierer betyder, at antallet af potentielle konkurrenter er småt og levetiden af goodwill derved er lang 

http://www.skm.dk/skatteomraadet/talogstatistik/satser_og_beloeb/377.html
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standard levetiden, medmindre afgørende forhold taler for en anden levetid jf. SKM2004.173.LR 

samt SKM2004.174.LR68. For nærmere redegørelse for beregningsmodellen henvises til cirkulæ-

ret og den juridiske vejledning afsnit C.C.6.4.1.2. 

 

Den goodwillværdi, som beregningsmodellen resulterer i er baseret på historiske tal, og ifølge 

cirkulærets afsnit 4 kan der være elementer, som taler for en justering af goodwillværdien. 

Blandt disse elementer kan nævnes velbegrundede forventninger til fremtiden, væsentlig udvik-

ling fra seneste årsregnskab til overdragelsestidspunktet og situationer, hvor indehaveren er 

særligt afgørende for om indtjeningen følger med overdragelsen. Det kan f.eks. være tilfældet, 

hvor kundeforhold er baseret på personlige relationer til ejeren.  

 

Det er vigtigt at bemærke, at der er tale om en vejledende beregningsmodel, som skal tage højde 

for de faktiske forhold. Dette bekræftes også af tidligere skatteminister Ole Stavads svar på kri-

tik af den dengang nye beregningsmodel69:  

 

”Det resultat, der følger af hjælpereglens anvendelse, vil kunne fraviges i sin helhed (eller for så 

vidt angår enkeltposter), når det må anses for relevant og væsentligt for at finde et egnet udtryk 

for værdien af aktierne.” 

9.3.4.2 Vejledning af 2009-08-21 om Transfer Pricing; kontrollerede transaktioner; værdiansæt-

telse 

TP-vejledningen indfører værdiansættelsesbegreber, som er almindeligt anderkendt i investe-

ringsteorien70, og som i praksis er almindeligt anvendt i forbindelse med køb og salg mellem 

uafhængige parter71. 

 

Der præsenteres i afsnit 3, 3 grundlæggende værdiansættelsestilgange, som er: Værdiansættelse 

baseret på fremtidige frie pengestrømme, værdiansættelse baseret på markedsværdi af sam-

menlignelige virksomheder i en peer-gruppe, herunder ved brug af en multipelanalyse, samt 

værdiansættelse baseret på historiske eller substitutionsomkostninger. 

 

                                                             
68 Den juridiske vejledning 2013-2, afsnit C.C.6.4.1.2 

69 Skatteudvalget, Alm. del - bilag 473, 

http://webarkiv.ft.dk/?/samling/19991/udvbilag/sau/almdel_bilag473.htm?SearchID=4e6e3b30-ace5-4395-8205-

33c8c8222cb1&DocID=2355040&Position=8&_internal=false, 14-09-2013 

70 Koller, Goedhart & Wessels, Valuation, McKinsey & Company, Wiley, 2010, kap. 10 

71 Vejledning af 2009-08-21 om Transfer Pricing; kontrollerede transaktioner; værdiansættelse, afsnit 3.4 

http://webarkiv.ft.dk/?/samling/19991/udvbilag/sau/almdel_bilag473.htm?SearchID=4e6e3b30-ace5-4395-8205-33c8c8222cb1&DocID=2355040&Position=8&_internal=false
http://webarkiv.ft.dk/?/samling/19991/udvbilag/sau/almdel_bilag473.htm?SearchID=4e6e3b30-ace5-4395-8205-33c8c8222cb1&DocID=2355040&Position=8&_internal=false
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SKAT koncentrerer sig, uden at fravælge 

andre modeller, særligt om værdiansæt-

telse baseret på fremtidige frie penge-

strømme i form af DCF og EVA modellen, 

hvilket i vejledningen er begrundet med, 

at de betragtes som teoretisk korrekte, 

DCF modellen er den mest anvendte i 

praksis, andre modeller kan i et vist om-

fang betragtes som variationer af DCF 

modellen, og DCF og EVA72 kan anvendes 

til indbyrdes kontrolberegning73.  

 

Anvendelse af TP-vejledningens modeller 

vil ikke nødvendigvis resultere i en høje-

re værdi end goodwillcirkulæret. F.eks. 

kan man have en situation, hvor virk-

somheden forventes at miste nogle af de 

store kunder som følge af ejerens fratræ-

den, hvilket medføre et fald i de fremtidi-

ge pengestrømme, og dermed et fald i 

virksomhedens værdi. Dette ville ikke 

afspejle sig i en goodwillberegning, hvis 

udviklingen har været konstant stigende 

eller neutral de seneste 3 år. 

 
Valget af værdiansættelsesmetode er 

illustreret i figur 3, og der henvises i øv-

rigt til perspektiveringen i kapitel 15 for 

yderligere diskussion af modellernes 

anvendelse i praksis. 

                                                             
72 For detaljeret beskrivelse af modellerne henvises til TP-vejledningen og øvrig relevant litteratur på området 

73 Vejledning af 2009-08-21 om Transfer Pricing; kontrollerede transaktioner; værdiansættelse, afsnit 3.4 

Gave- eller arveafgifts-

kredsen 

Boafgiftsloven § 22 

Aftalt værdi anerkendes 

som udgangspunkt 

Nej 

Nærtstående, interes-

seforbundne eller 

uafhængige uden mod-

satrettede interesser 

Ja 

Cirkulære 1982-11-17 nr. 

185 

(Alternativ: TSS Cirkulære 

2000-9) 

Formueskattekursen 

Offentlig ejendomsvurde-

Ja 

Ejendom eller aktier? 

Nej 

Den Juridiske Vejledning 

C.B.3.5.4.3, (Tidl. TSS Cirku-

lære 2000-5) 

Hovedregel: Den offentlige 

ejendomsvurdering 

Ejen-

dom 

Vejledning af 2009-08-

21 om Transfer Pricing; 

kontrollerede transak-

tioner; værdiansættelse 

DCF, EVA eller lign. 

 

Nej 

TSS Cirkulære 2000-9 

TSS Cirkulære 2000-10 

Selskabets indre værdi + 

goodwill 

 

Ja 

Vurderes TSS Cirkulæ-

re 2000-9 og TSS Cirku-

lære 2000-10 anvende-

lige? 

 

Aktier 

Figur 3 – Beslutningstræ til valg af værdiansættelsesmetode [Kilde: Egen tilvirkning] 
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9.4 Beregningseksempler: Formueskattekursen og goodwillcirkulæret 

9.4.1 Inden for gaveafgiftskredsen – formueskattekursen 

Beregningerne af værdien af aktierne i henhold til 1982-cirkulæret fremgår af bilag 3 for hhv. 

Drift A/S, Holding ApS og Ejendom ApS. Beregningerne er foretaget i henhold til ligningsvejled-

ningen for 1996 afsnit A.H.3.1.1. Værdien af Drift A/S er beregnet med metoden i punkt B om 

hovedaktionærselskaber, værdien af Holding ApS er beregnet med metoden i punkt E om ”90 

pct.-selskaber”, og værdien af Ejendom ApS er beregnet efter metoden i punkt D om Ejendoms-

selskaber og punkt B om hovedaktionærselskaber sammenholdt74. 

 

Drift A/S er ejet af Holding ApS og kan derfor ikke overdrages til værdien beregnet efter formue-

skattekursen, men beregningen er dog nødvendig, da denne værdi skal bruges ved opgørelse af 

værdien af Holding ApS jf. vejledningens punkt F. Som skattemæssig værdi af selskabets aktiver 

er anvendt de bogførte værdier som estimat for handelsværdien. For ejendommen er anvendt 

den offentlige ejendomsvurdering, da denne værdi er i overensstemmelse med principperne i 

1982-cirkulæret og den juridiske vejledning 2013-2 afsnit C.B.3.5.4.3. 

9.4.2 Uden for gaveafgiftskredsen – TSS Cirkulærer 2000-9 og 2000-10 

I tabel 8 i bilag 3 er værdien af Drift A/S beregnet i overensstemmelse med hjælpereglen i TSS 

Cirkulære 2000-9, og goodwillen på DKK 934.000 er beregnet i overensstemmelse med den vej-

ledende anvisning i TSS Cirkulære 2000-10. Beregningen af goodwill fremgår af tabel 7 i bilag 3. 

Ved beregning af goodwillen for Drift A/S er der gjort nogle afgørende antagelser. For det første 

er det antaget, at den vejledende anvisning giver en retvisende værdi af virksomheden, og at der 

ikke er behov for yderligere justering af værdien, da det forventes at kunderne vil blive hos virk-

somheden på trods af, at Ejer A fratræder. For det andet at goodwillen har en levetid på 7 år, da 

virksomheden sælger standardprodukter. For det tredje at likvider er anset som driftsfremmede 

i overensstemmelse med ligningsrådets afgørelse i SKM2001.132.LR, og at udlejningsejendom-

mens indtægter såvel som værdi holdes uden for beregningen jf. ligningsrådets afgørelse i 

SKM2003.168.LR. For det fjerde, er det antaget, at ejendomsvurderingen ikke er fejlbehæftet. 

 

I tabel 9 i bilag 3 er værdien af Ejendom ApS beregnet i overensstemmelse med hjælpereglen i 

TSS Cirkulære 2000-9.  

 

                                                             
74 Ligningsvejledningen for 1996, afsnit A.H.3.1.1 samt SKM2012.638.SKAT 
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Det skal særligt bemærkes, at der ikke er tillagt goodwill. Det vurderes ikke, at der skal tillægges 

goodwill til værdien af selskabet, da selskabets eneste virksomhed er udlejning af fast ejendom 

til én lejer. Vurderingen understøttes af højesteretsdom SKM2005.274.HR. Sagen omhandler 

overdragelse af en virksomhed, der drev handel med værdipapirer, og hvor det blev vurderet, at 

virksomheden ikke havde været forbundet med kundekreds, forretningsforbindelser og lign., 

hvorfor der ikke kunne være goodwill. Det vurderes at dommen kan anvendes analogt på ejen-

domsselskabet, da virksomheden udøves på baggrund af én enkelt kontrakt, samt at forventnin-

gen til fremtidig indtjening ikke knytter sig til en oparbejdet kundekreds eller forretningsfor-

bindelser.  

 

Holding ApS’s værdiansættelse fremgår af tabel 10 i bilag 3, og svarer til selskabets indre værdi, 

hvor den regnskabsmæssige værdi af Drift A/S er erstattet med værdien beregnet i tabel 8 jf. 

TSS 2000-9. 

 

Herudover vurderes værdiansættelsen at være konsistent med reglerne om overdragelse af fast 

ejendom, som beskrevet i afsnit 9.3.1, og det er antaget, at den offentlige ejendomsvurdering 

ikke er fejlbehæftet. Der har ikke været ombygning eller modernisering af ejendommen siden 

den seneste offentlige ejendomsvurdering. 

 

Sammenholdt med beregningerne efter formueskattekursen i afsnit 9.4.1 er det tydeligt, at 

1982-cirkulæret resulterer i nogle væsentligt lavere værdier end goodwillcirkulærets bereg-

ningsmetode. 

 

I alle de følgende caseeksempler i denne fremstilling vil handelsværdierne være efter goodwill-

cirkulæret. Dette er uanset, at formueskattekursen kan anvendes. Dette er valgt for at gøre alle 

beregninger så sammenlignelige som muligt. Man skal derfor være opmærksom på, at der i ca-

seeksemplerne med succession i levende live og ved død kan anvendes formueskattekursen 

frem for værdien efter goodwillcirkulæreret. Anvendelse af formueskattekursen vil som bereg-

ningerne viser give en lavere handelsværdi og dermed lavere skatter og afgifter samt finansie-

ringsbyrde. 
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10 Beskatning af generationsskifte ved død 

I dette kapitel redegøres for de grundlæggende regler om beskatning af aktieoverdragelsen fra 

den ældre til den yngre generation ved død.  

Afslutningsvis vil beskatningen eksemplificeres med casevirksomheden. Casen vil illustrere ud-

faldet af, at der ikke er foretaget nogen tilrettelægning af generationsskiftet i form af omstruktu-

reringer mv. med henblik på at forberede generationsskiftet optimalt. 

10.1 Dødsboets skattepligt 

Når døden indtræffer, opstår der et dødsbo, som er en selvstændig juridisk person og omfatter 

afdødes personlige ejendele og formue.75 Boet indtræder i afdødes skattemæssige stilling jf. 

dødsboskatteloven § 20.76 Boet skal undergives skiftebehandling med det formål, at sikre afdø-

des kreditorer fyldestgøres, og hvis boet er tilstrækkeligt dertil, sikre at arvinger og legatarer får 

udloddet overskuddet.77 Er boet insolvent undergives det insolvensbehandling og i henhold til 

dødsboskattelovens § 52 fritages det for skattepligt, herunder skat af aktieindkomst. 

 

Beskatningen af solvente dødsboer afhænger af bobehandlingsmåden, da kun visse boer er selv-

stændige skattesubjekter.  

Dødsboer med beskeden formue, der afsluttes ved boudlæg78 eller udlægges til efterlevende æg-

tefælle79 uden skiftebehandling er ikke skattepligtige jf. dødsboskattelovens § 1, stk. 2.  

Derudover har den efterlevende ægtefælle mulighed for helt eller delvist at hensidde i uskiftet 

bo80, hvorefter ægtefællen succederer i boets skattemæssige stilling, således at skiftet og beskat-

ningen udskydes. 

 

                                                             
75 Havde afdøde fælleseje med en ægtefælle udgør dødsboets formue (afdødes boslod) halvdelen af afdødes positive bodel eller 

hele afdødes negative bodel tillagt halvdelen af ægtefællens positive bodel, svarende til halvdelen af fællesboet, hvis begge ægte-

fællernes bodel er positive, jf. arvelovens kapitel 2 

76 Michelsen & Askholt mfl., Lærebog om indkomstskat, 14. udgave, Jurist- og Økonomiforbundets Forlag, s. 1093 

77 Gods Pedersen & Gods Pedersen, Familie og arveret, 7. udgave, Thomson, s. 215 

78 Boudlæg: Hvis værdien af boets nettoaktiver ikke overstiger DKK 40.000 (2013-niveau), udlægges boets aktiver uden skiftebe-

handling,  jf. dødsboskiftelovens § 18 

79 Udlæg til efterlevende ægtefælle: Når der ikke er mere at udlodde end ægtefællens tvangsarv på DKK 690.000, jf. arvelovens § 

11 , og ægtefællen påtager sig ansvaret for afdødes gældsforpligtelser jf. dødsboskiftelovens § 22 

80 Uskiftet bo: Udskudt skifte når den længstlevende ægtefælle overtager ægtefællernes fælleseje til hensidden i uskiftet bo, jf. 

arvelovens kapitel 4 om uskiftet bo.  
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Dødsboer der ikke afsluttes på en af de forannævnte måder er skattepligtige, medmindre at ak-

tivernes og nettoformuens handelsværdi ikke overstiger et grundbeløb på DKK 2.595.100 

(2013-niveau) jf. dødsboskatteloven § 6.81  

I værdien for bruttoaktiver medtages ikke værdien afdødes bolig, omfattet af parcelhusreglen 

eller stuehusreglen i ejendomsavancebeskatningslovens henholdsvis §§ 8 og 9. Det vil sige, 

dødsboer, hvis aktivmasse primært udgøres af afdødes egen bolig, vil blive skattefritaget, så-

fremt boligen er belånt i et omfang, der gør at grænsen for nettoformuen ikke overskrides.82  

Det er desuden nævneværdigt, at hvis ægtefællerne havde formuefællesskab, ville dødsboet kun 

blive skattepligtigt, såfremt nettoformuen i fællesboet overtiger to gange grundbeløbet, altså 

5.190.200, da ægtefællens boslod ikke indgår i boets formue. 83 Herved fritages de fleste dødsbo-

er for dødsboskat og dermed beskatning af aktieoverdragelse ved generationsskifte ved død.84 

10.2 Overdragelse uden succession 

10.2.1 Konsekvenser for dødsboet 

Boet skal svare skat af indkomst i boperioden85, jf. dødsboskattelovens § 5, medmindre at døds-

boet ikke er skattepligtigt efter reglerne beskrevet ovenfor. 

Boets aktieindkomst i boperioden beskattes efter skattelovgivningens regler for personer, jf. § 

21, stk. 2.  

Der skelnes i dødsbobeskatningsloven mellem udlodninger og øvrige afståelser. Ved udlodnin-

ger forstås alle afståelser fra et bo til arveladers efterlevende ægtefælle, arvinger eller legatarer, 

jf. dødsboskattelovens § 96, herunder også arvingskøb, hvor arvingen yder helt eller delvist ve-

derlag.86 Både gevinst ved udlodning eller andre afståelser af aktier beskattes i henhold til aktie-

avancebeskatningsloven, jf. §§ 29, stk. 3 og 27, stk. 1. 

Dødsboets aktieindkomst beskattes med 27 % af et grundbeløb på DKK 48.300 (2013-niveau) og 

med 42 % af det, der overstiger grundbeløbet jf. personskatteloven § 8 a, stk. 1-2. 

Dødboet kan også få hovedaktionærnedslag efter bestemmelsen i aktieavancebeskatningslovens 

§ 47, jf. dødsboskatteloven § 36, stk. 3. Nedslaget er beskrevet i afsnit 11.5.1nedenfor. 

Beskatningen af aktieavancer i et dødsbo sker således efter samme principper som ved fysiske 

personer i levende live, som er beskrevet i afsnit 11.1 nedenfor. 

                                                             
81 Gods Pedersen & Gods Pedersen, Familie og arveret, 7. udgave, Thomson, s. 219 

82 Michelsen & Askholt mfl., Lærebog om indkomstskat, 14. udgave, Jurist- og Økonomiforbundets Forlag, s. 1091-1092 

83 SKM2012.524.LSR 

84 Bech & Jespersen mfl. Skattemæssige afskrivninger – Ejendomsavance mv., Samfundslitteratur, s. 246 

85 Boperioden: perioden fra og med dagen efter dødsfaldet til og med skæringen i boopgørelsen, jf. dødsboskatteloven § 96, stk. 4 

86 Michelsen & Askholt mfl., Lærebog om indkomstskat, 14. udgave, Jurist- og Økonomiforbundets Forlag, s. 1106 
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Har dødsboet et pengetankselskab, f.eks. i form af afdødes holdingselskab, kan det være nærlig-

gende at likvidere selskabet, da det ikke kan overdrages med succession jf. afsnit 10.3 nedenfor. 

I så fald bliver likvidationsprovenuet beskattet i henhold til aktieavancebeskatningslovens reg-

ler, såfremt provenuet udloddes i det kalenderår, hvor selskabet endeligt opløses, jf. aktieavan-

cebeskatningslovens § 2, stk. 1. En acontoudlodning af likvidationsprovenuet skal som hovedre-

gel beskattes som udbytte i medfør af ligningslovens § 16 A, stk. 1, men der er mulighed for at få 

dispensation til avancebeskatning, jf. stk. 1.87 

10.2.2 Konsekvenser for erhververen 

Som udgangspunkt er anskaffelsestidspunktet, dagen efter skæringsdatoen i boopgørelsen, 

medmindre der er foretaget acontoudlodning, jf. dødsboskatteloven § 5, stk. 2. Ligeledes udgør 

anskaffelsessummen handelsværdien af aktierne, som er medtaget i boopgørelsen, jf. § 35, stk. 2. 

Er aktierne derimod acontoudloddet, anses aktierne at være anskaffet dagen efter udlodnings-

dagen, og anskaffelsessummen at udgøre handelsværdien på udlodningstidspunktet, jf. dødsbo-

skattelovens § 35, stk. 1-2 og boafgiftslovens § 12, stk. 188 

10.3 Overdragelse med succession 

Udlodder et skattepligtigt bo en aktiepost med gevinst, er hovedreglen at beskatningen udsky-

des og erhververen succederer i dødsboets skattemæssige stilling jf. dødsboskattelovens § 36, 

stk. 1. Dog kan dødboet vælge helt eller delvist at lade sig beskatte jf. lovens § 28, stk. 3. 

Succession kan være fordelagtig, idet en øjeblikkelig beskatning kan være en stor likviditets-

mæssig belastning for et generationsskifte, idet likviditeten typisk er bundet i aktiver i virksom-

heden. Loven opstiller en række betingelser for succession, som omtales nedenfor. 

10.3.1 Betingelser for succession 

Betingelserne for succession ved død og ved levende live bliver reguleret i henholdsvis aktie-

avancebeskatningsloven og dødsboskatteloven, men er med få undtagelser ens, hvilket fremgår 

af bilag 4. De væsentligste forskelle i regelsættet er afgrænsningen af den successionsberettige-

de personkreds.   

10.3.1.1 Betingelser for succession ved udlodning 

Efter dødsboskattelovens § 36, stk. 1 kan succession kun ske ved udlodning, hvilket i henhold 

dødsboskattelovens § 96 er alle afståelser til arveladers efterlevende ægtefælle, arvinger eller 

                                                             
87 Michelsen & Askholt mfl., Lærebog om indkomstskat, 14. udgave, Jurist- og Økonomiforbundets Forlag, s. 934-935 

88 Michelsen & Askholt mfl., Lærebog om indkomstskat, 14. udgave, Jurist- og Økonomiforbundets Forlag, s. 1112 
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legatarer.89 Udgangspunktet for at kunne succedere, er således at personen har et arveretligt 

eller testamentarisk arvekrav, og der kun kan succederes i den tildelte andel af boet, jf. § 37, stk. 

1, 3. pkt. 

 

En erhverver der ikke er hjemhørende i Danmark kan ikke succedere, medmindre aktierne kan 

beskattes her i landet ved senere afståelse, i henhold til en indgået dobbeltbeskatningsoverens-

komst, jf. dødsboskattelovens § 38. 

 

Der kan kun succederes i aktierne, hvis aktieposten andrager mere end 1 % af aktiekapitalen. 

Desuden kan der ikke succederes i aktierne såfremt aktiviteten i virksomheden i overvejende 

grad udgør passiv investering eller udlejning af fast ejendom jf. dødsboskattelovens § 29, stk. 3.90 

Betingelserne gælder dog ikke for afdødes efterlevende ægtefælle, jf. stk. 5.  

10.3.1.2 Betingelser for succession ved salg 

Hvis overdragelsen ikke sker som legal arv eller testamentarisk arvekrav, gælder de samme be-

tingelser som anført ovenfor, men personkredsen er mere afgrænset.91 

Den successionsberettigede personkreds ved salg er nemlig afgrænset til afdødes ægtefælle, 

samlever92, barn, barnebarn, søskende eller deres børn og børnebørn eller nærtstående medar-

bejder eller tidligere ejer, jf. dødsboskattelovens § 37, stk. 1. Bestemmelsen giver således mulig-

hed for succession i tilfælde af arvingskøb. 

Det fremgår af dødsboskattelovens § 27, stk. 3 og af aktieavancebeskatningslovens § 35, stk. 4 og 

§ 35 A, stk. 1, 3. pkt., at betingelserne i aktieavancebeskatningslovens §§ 35 og 35 A, også gælder 

for succession ved død til henholdsvis nær medarbejder og tidligere ejer. Der er redegjort for 

disse betingelser nedenfor i kapitlet om succession i levende live, under afsnit 11.2.1 og 11.2.3. 

Bestemmelsen medfører, således at der er flere betingelser, for at en medarbejder kan succedere 

ved salg end ved udlodning som legatar. 

10.3.2 Konsekvenser for dødsboet 

Er betingelserne for skattemæssig succession opfyldt, kan aktierne afstås uden, at aktieavancen 

medregnes i bobeskatningsindkomsten jf. dødsboskattelovens § 28, stk. 1, 1. pkt. eller § 27, stk. 

                                                             
89 Michelsen & Askholt mfl., Lærebog om indkomstskat, 14. udgave, Jurist- og Økonomiforbundets Forlag, s. 1106-1107 

90 Michelsen & Askholt mfl., Lærebog om indkomstskat, 14. udgave, Jurist- og Økonomiforbundets Forlag, s. 1111 

91 Michelsen & Askholt mfl., Lærebog om indkomstskat, 14. udgave, Jurist- og Økonomiforbundets Forlag, s. 1111-1112 

92 Ved samlever fortås en person, som ved dødsfaldet opfylder betingelserne for at kunne arve afdøde efter et udvidet samlever-

testamente i henhold til arvelovens §§ 87-89, jf. dødsboskattelovens § 96, stk. 5. 
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3, da beskatningen udskydes og dermed undgås det, at skattebelastning hindrer et generations-

skifte. 

10.3.3 Konsekvenser for erhververen 

Idet dødsboet ikke beskattes af avancen ved ejerskiftet udskydes beskatningen indtil tidspunk-

tet for erhververens afståelse af aktierne. Der hviler således en udskudt skat på aktierne. 

Dette medfører, at erhververen tidsubegrænset i dødboets skattemæssige stilling, herunder 

samme anskaffelsessum, –tidspunkt og nærringshensigt, jf. dødsboskattelovens §§ 36, stk. 2 og 

27, stk. 3. Når erhververen senere afstår aktierne, sker beskatningen i henhold til de regler, der 

gælder i afståelsesåret.93 

10.4 Værdien af overdragelsessummen 

Værdiansættelse af aktiverne i et dødsbo har først og fremmest betydning for om boet bliver 

skattepligtigt, jf. afsnit 10.1 ovenfor. For det andet har værdiansættelsen betydning for bobe-

skatningen og erhververs anskaffelsessum når overdragelsen sker uden succession. Værdien har 

for det tredje betydning for boafgiften samt den latente skat og beregning af passivpost ved suc-

cession. Derudover kan værdien være afgørende for arvingernes indbyrdes fordeling af afdødes 

formue.94 

 

Aktiver i et dødsbo værdiansættes i henhold til dødsboskattelovens § 84 efter bestemmelserne i 

boafgiftslovens § 12, hvilket vil sige, at aktierne skal ansættes til deres handelsværdi på opgørel-

sesdagen, eller ved acontoudlodning, til værdien på udlodningsdagen. 

Handelsværdien skal ansættes af boet og er bindende for boet, arvinger, legatarer og ægtefælle 

mv., jf. boafgiftslovens § 12, stk. 1, 8. pkt. Ved overdragelse til personer inden for arveafgifts-

kredsen kan de unoterede aktier værdiansættes efter reglerne om formueskattekursen, som er 

nærmere redegjort for i afsnit 9.2.2. Såfremt dødsboet overdrager aktierne til personer uden for 

arveafgiftskredsen kan de unoterede aktier værdiansættes efter reglerne som beskrevet i afsnit 

9.1 og 9.3.2, afhængigt af om erhververen kan anses som en uafhængig part. 

 

 

Såfremt aktierne forventes at stige i værdi i boperioden kan det således være hensigtsmæssigt, 

at udlægge aktierne tidligst muligt ved en acontoudlodning.95  

                                                             
93 Michelsen & Askholt mfl., Lærebog om indkomstskat, 14. udgave, Jurist- og Økonomiforbundets Forlag, s. 1113 

94 Michelsen & Askholt mfl., Lærebog om indkomstskat, 14. udgave, Jurist- og Økonomiforbundets Forlag, s. 1115 

95 Michelsen & Askholt mfl., Lærebog om indkomstskat, 14. udgave, Jurist- og Økonomiforbundets Forlag, s. 1117-1118 
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SKAT kan ændre værdiansættelsen eller anmode skifteretten sagkyndig til at foretage en vurde-

ring, jf. boafgiftslovens § 12, stk. 2.96 

 

Overdrages aktierne med succession er det praksis, at man ved fastlæggelse af overdragelses-

summen kan fratrække værdien af den udskudte skat i handelsværdien.97 Dette fremgår af Land-

skatterettens afgørelse refereret i SKM2008.876, der vedrørte en personlig virksomhed. I 2012 

fastlog Landskatteretten, at dette også gælder for overdragelse af aktier jf. SKM2012.479.LSR: 

”Handelsværdien af de overdragne B-anparter i G1 Holding ApS skal således fastsættes under hen-

syn til den overtagne skatteforpligtelse, jf. Landsskatterettens præmisser i SKM2008.876.LSR.” 

10.5 Beskatningen af arv 

Udlodning i henhold til arveretten, såvel til de legale arvinger som til legatarer, er i medfør af 

statsskattelovens § 5 litra b undtaget fra indkomstskattepligten efter statsskattelovens § 4 og i 

stedet afgiftspligtig efter boafgiftsloven § 1, stk. 1. 

10.5.1 Boafgiftspligten 

De mindste boer, der udlægges uden skiftebehandling efter dødsboskiftelovens kapitel 12 om 

boudlæg er undtaget for afgiftspligten, jf. boafgiftslovens § 2. 

 

I modsætning til tidligere gældende arveafgiftsregler, er det ikke hver enkel arvelod, der er gen-

stand for beskatning, men hele boets nettoformue jf. boafgiftslovens § 1, stk. 1.98  Boets netto-

formue, der overstiger et bundfradrag på DKK 264.100 (2013-niveau) afgiftsbelægges med 15 % 

og med en tillægsboafgift på 25 % (marginalt 36,25 %), jf. boafgiftslovens § 6, stk. 1, litra a samt 

§ 1, stk. 1-2. Arveudlæg til efterlevende ægtefælle samt visse andre udlæg er dog undtaget fra 

afgiften jf. lovens § 3, og afdødes nærmeste pårørende i henhold til § 1, stk. 299 er undtaget for 

tillægsboafgiften. 

 

                                                             
96 Michelsen & Askholt mfl., Lærebog om indkomstskat, 14. udgave, Jurist- og Økonomiforbundets Forlag, s. 1115-1116 

97 Den juridiske vejledning 2013-2, afsnit C.E.9.3.1 

98 Michelsen & Askholt mfl., Lærebog om indkomstskat, 14. udgave, Jurist- og Økonomiforbundets Forlag, s. 1135 

99 Nærmeste pårørende jf. boafgiftslovens § 1, stk. 2: afdødes børn, børnebørn og disses børn, afdødes forældre, afdødes barn 

eller stedbarns ikke fraseparerede ægtefælle, afdødes samlever, jf. litra d), afdødes fraseparerede eller fraskilte ægtefælle, og 

afdødes plejebørn. 
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Reglerne medfører, således at hvis afdødes nærmeste pårørende er arvinger af aktieposten skal 

der betales 15 % i boafgift af aktiernes værdi. Aktiernes værdi opgøres som beskrevet i afsnit 

10.4. 

 

I medfør af boafgiftslovens § 36 er der mulighed for, at få henstand med betaling af afgiften ved-

rørende hovedaktionæraktier, når det skønnes rimeligt af hensyn til virksomheden og dens fort-

satte beståen. Henstandsbeløbet forrentes og der skal stilles sikkerhed herfor.  

10.5.2 Beregning af passivpost ved succession 

En arving der ved succession overtager en latent skattebyrde, indrømmes kompensation i boaf-

giften ved beregning af en passivpost til modregning i afgiftsgrundlaget, jf. boafgiftsloven § 13 a. 

 

Jf. samme bestemmelse beregnes passivposten som 22 % af den lavest mulige skattepligtige 

fortjeneste, der ville være fremkommet, hvis aktierne var blevet solgt på udlodningstidspunktet. 

 

Alternativt kan dødsboet vælge, at fratrække den latente skat i aktiernes handelsværdi, som 

herefter vil give et lavere afgiftsgrundlag,100 Det skal bemærkes, at det er et alternativ og der ikke 

er ret til at få dobbeltnedslag jf. SKM2012.479LSR. 

 

Ved udlodning af dødsboets nettoformue, anses udlægsmodtageren herefter kun for, at have 

modtaget aktiernes handelsværdi reduceret med passivposten eller den latente skat.101 

 

10.6 Caseeksempel 

Når Ejer A afgår ved døden vil dødsboet være skattepligtigt ved opgørelsen af boet, medmindre 

at hans eventuelle længere levende ægtefælle vælger at hensidde i hele boet. Det skal begrundes 

med, at den samlede værdi af Ejer A’s aktier i Holding ApS og Ejendom ApS jf. forrige kapitel, 

overstiger grundbeløbet på DKK 2.595.100 og da Ejer A i øvrigt er solvent som anført i kapitel 6.  

 

Overdragelse uden succession 

Som følge af, at dødsboet vil være skattepligtigt, skal der svares skat af avancen ved afståelsen af 

boets aktier i Holding ApS og Ejendom ApS. Skatten vil med en marginal skatteprocent og på 

                                                             
100 Den juridiske vejledning 2013-2, afsnit C.E.9.3.1 

101 Michelsen & Askholt mfl., Lærebog om indkomstskat, 14. udgave, Jurist- og Økonomiforbundets Forlag, s. 1116 
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baggrund af de opgjorte værdier pr. 31. december 2012102  udgøre DKK 5.230.890. Beregnin-

gerne fremgår af bilag 7. 

Der indrømmes maksimalt hovedaktionærnedslag på 25 % i aktieavancen fra afståelse aktierne i 

Holding ApS, da Drift A/S blev stiftet i 1971 og der er succederet heri i forbindelse med stiftelse 

af Holding ApS ved aktieombytning.  

Ejer B’s skattemæssige anskaffelsessum for begge selskaber udgør den totale overdragelsessum 

på DKK 15.958.000. Når aktierne udloddes, eller når vederlag for aktierne udloddes fra boet, 

skal dødsboet betale boafgift på 15 % af handelsværdien, svarende til DKK 2.393.700. 

 

Overdragelse med succession 

Holding ApS er ikke omfattet af pengetankreglen, da aktiviteten ikke består i passiv pengean-

bringelse. Det er fastlagt på baggrund af regnskabstallene i bilag 2, når tallene for Drift A/S ind-

går i vurderingen. Aktierne i Holding ApS kan herefter overdrages til Ejer B ”skattefrit”, hvormed 

han vil succedere i dødsboets skattemæssige anskaffelsessum på DKK 125.000.  

Ejendom ApS er derimod omfattet af pengetankreglen, da aktiviteten er udlejning af fast ejen-

dom, og selskabet kan derfor ikke overdrages med succession. Det betyder, at boet avancebe-

skattes af overdragelsen af aktierne i Ejendom ApS med DKK 1.656.900 jf. bilag 8.  

Det er altså kun muligt at benytte successionsreglerne på overdragelsen af Holding ApS, hvilket 

udskyder en skat på DKK 3.573.990. Overdragelsessummen kan herefter nedsættes med den 

udskudte skat og dermed lette Ejer B’s finansieringsbyrde. Overdragelsessummen udgør heref-

ter DKK 12.384.010.  

 

Udloddes aktierne, i Holding ApS og Ejendom ApS, uden vederlag skal dødsboet betale boafgift 

på 15 % af handelsværdien. Dog kan afgiftsgrundlaget nedsættes med den udskudte skat på DKK 

3.573.990 eller med en passivpost på 22 %. Ved at fratrække den latente skat fås det laveste 

boafgiftsgrundlag, som vist i bilag 8. På baggrund heraf kan afgiften beregnes til DKK 1.857.602.  

I forhold til overdragelse uden succession spares der dermed DKK 536.098 i boafgift. 

 

Det var ikke Ejer A’s ønske at forfordele Ejer B frem for de øvrige børn, hvorfor selskaberne må 

udloddes helt eller delvist ved arvingskøb. Det kan eventuelt ved gældsbreve, der kan udloddes 

til de øvrige arvetagere i boet.  

  

                                                             
102 Bilag 3 – Værdiansættelse af casevirksomheden 
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11 Beskatning af generationsskifte i levende live 

I forrige kapitel blev der redegjort for beskatningen af generationsskifte i levende live. I dette 

kapitel redegøres der for de grundlæggende regler om beskatning af aktieoverdragelsen fra den 

ældre til den yngre generation i levende live.  

 

Først gennemgås overdragerens beskatning af en aktieoverdragelse uden succession i afsnit 

11.1 og derefter muligheden for succession i afsnit 11.2, herunder betingelserne og konsekven-

serne for såvel overdrageren som erhververen. I afsnit 11.3 redegøres der kort for værdien af 

overdragelsessummen, efterfulgt af afsnit 11.4, der gør rede for berigtigelsen heraf, herunder de 

skattemæssige konsekvenser afledt af berigtigelsesformen. I forlængelse heraf gennemgås nogle 

øvrige beskatningsregler ved generationsskifte i afsnit 11.5. Afslutningsvist eksemplificeres be-

skatning af generationsskiftet i levende live med casevirksomheden. Casen vil illustrere udfaldet 

af, at der ikke er foretaget nogen omstruktureringer mv. med henblik på at forberede generati-

onsskiftet optimalt.  

11.1 Overdragelse uden succession 

11.1.1 Konsekvenser for overdrageren 

Som udgangspunkt er hovedaktionæren skattepligtig af gevinster ved enhver afståelse af aktier, 

jf. aktieavancebeskatningsloven § 30, i henhold til lovens § 12, såfremt aktierne ejes personligt. 

Gevinsten beskattes som aktieindkomst med 27 % af et grundbeløb på DKK 48.300 (2013 ni-

veau) og med 42 % af det, der overstiger grundbeløbet jf. personskatteloven § 8 a, stk. 1-2.  

I tilfælde af, at det er hovedaktionærens holdingselskab, der afstår aktierne er en eventuel avan-

ce derimod skattefri jf. aktieavancebeskatningslovens § 8.103  

11.1.2 Konsekvenser for erhververen 

Når erhververen ikke succederer i overdragerens skattemæssige stilling, bliver erhververs an-

skaffelsestidspunkt og – sum, henholdsvis aftaletidspunktet og handelsværdien på dette tids-

punkt, for hvilken aktierne overdrages for.  

11.2 Overdragelse med succession  

Som nævnt ovenfor bliver hovedaktionæren som hovedregel beskattet af en eventuel avance ved 

ejerskiftet såfremt aktierne overdrages af ham personligt. Skatten kan være en stor likviditets-

                                                             
103 Dette under forudsætningen af at aktierne, der afstås er datterselskabsaktier eller koncernselskabsaktier i henhold til aktie-

avancebeskatningslovens hhv. §§ 4 A og 4 B og der ikke er tale om næringsaktier jf. aktieavancebeskatningslovens § 17. 
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mæssig belastning for skiftet, idet likviditeten typisk er bundet i virksomheden. Formålet med 

succession er således, at give mulighed for, at en virksomhed kan overdrages til en nærtstående 

kreds af personer, uden at skattemæssige forhold hindrer dette. Muligheden for succession er 

reguleret ved aktieavancebeskatningslovens § 34, 35 og 35 A samt kildeskattelovens § 26 B, som 

opstiller en række betingelser for benyttelse heraf.104 Betingelserne for succession til familie-

kredsen, ægtefælle samt nærtstående medarbejdere omtales nedenfor. 

11.2.1 Betingelser for succession 

Betingelserne for succession ved levende live og ved død bliver reguleret i henholdsvis aktie-

avancebeskatningsloven og dødsboskatteloven, men er med få undtagelser ens, hvilket fremgår 

af bilag 4. De væsentligste forskelle i regelsættet er afgrænsningen af den successionsberettige-

de personkreds.   

11.2.1.1 Betingelser for succession til familiekredsen 

Skattemæssig succession giver kun mening, såfremt overdrageren realiserer en aktieavance ved 

afståelsen.105 Endvidere kan successionsreglerne kun finde anvendelse ved overdragelser mel-

lem fysiske personer jf. aktieavancebeskatningslovens § 34. Dette er dog ikke nogen begræns-

ning for hovedaktionærer, der ejer aktierne via et holdingselskab, da afståelse fra selskab er 

skattefrit jf. afsnit 11.1.1. ovenfor.  

 

Derudover indeholder § 34 stk. 1 tre betingelser106. For det første er muligheden for overdragel-

se med succession afgrænset til en udtømmende personkreds, bestående af børn, børnebørn, 

søskende, søskendes børn, søskendes børnebørn eller en samlever107 jf. § 34 stk. 1, nr. 1. Det vil 

sige, at overdragelse til forældre ikke er omfattet. Der er imidlertid indsat en reparationsbe-

stemmelse i § 35 A, således at overdragelse, under visse betingelser, kan ske til tidligere ejere. 

Bestemmelsen gør det dermed muligt, at overdrage virksomheden tilbage til forældre, hvis det 

viser sig, at erhververen mangler vilje eller evne til at videreføre virksomheden. 

For det andet er der krav om, at overdragelsen udgør mindst 1 % af aktiekapitalen, hvilket er 

meget beskedent og derfor kun i sjældne tilfælde vil være en begrænsning, jf. § 34 stk. 1, nr. 2.108 

                                                             
104 Overgaard & Olesen, Generationsskifte og omstrukturering, 4. udgave, Jurist og Økonomforbundets Forlag, s. 69 

105 Trods dette er det en betingelse jf. kildeskattelovens § 33 C stk. 3, jf. aktieavancebeskatningslovens § 34 stk. 4. 

106 En fjerde betingelse udelukker muligheden for succession af aktier omfattet af aktier og investeringsforeningsbeviser mv. 

udstedt af investeringsselskab jf. § 19 stk. 2, jf. aktieavancebeskatningslovens § 34 stk. 1, nr. 4. 

107 Ved samlever forstås en person, som på overdragelsestidspunktet opfylder betingelserne i boafgiftslovens § 22, stk. 1, 

litra d. Stedbarns- og adoptivforhold sidestilles med naturligt slægtskabsforhold. 

108 Overgaard & Olesen, Generationsskifte og omstrukturering, 4. udgave, Jurist og Økonomforbundets Forlag, s. 72 
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Tredje betingelse er pengetankreglen, som er den væsentligste betingelse, idet den begrænser 

muligheden for at overdrage virksomheder, hvis aktivitet i overvejende grad består af udlejning 

af fast ejendom, besiddelse af kontanter, værdipapirer eller lignende, jf. § 34 stk. 1, nr. 3.109 Be-

tingelsen er nærmere defineret i bestemmelsens stk. 6. 

 

Hvorvidt aktiviteten i overvejende grad består af udlejning af fast ejendom, besiddelse af kon-

tanter, værdipapirer eller lignende, skal bedømmes ud fra et indtægtskriterie og et aktivkriterie. 

Er et af kriterierne opfyldt, er der tale om virksomhed med passiv pengeanbringelse. 

Hvis mindst 50 % af selskabets indtægter stammer fra sådan aktivitet, eller hvis mindst 50 % af 

handelsværdien af selskabets aktiver, udgøres af handelsværdien af sådanne aktiver, er der tale 

om passiv pengeanbringelse. 

Vurderingsgrundlaget skal være gennemsnittet af de seneste tre regnskabsår. Frem til og med 

den 31. december 2014 kan vurderingsgrundlaget dog være det seneste regnskabsår i stedet for 

gennemsnittet.110 

Med hensyn til indtægter gælder en konsolideringsregel, som medfører, at indtægterne og vær-

dien af datterselskaber, der ejes direkte eller indirekte med mindst 25 % ikke indgår i opgørel-

sen. I stedet indgår den del af datterselskabets indtægter og aktiver, der svarer til ejerandelen. 

Herudover gælder der en konsolideringsregel med hensyn til koncernintern udlejning af fast 

ejendom, der af lejer anvendes i driften, hvorefter der ses bort fra lejeindtægterne og værdien af 

udlejningsejendommen.111 

 

Det er et krav, at den succederende erhverver, er skattepligtig til Danmark, i henhold til kilde-

skatteloven eller eventuelt dobbeltbeskatningsaftale, når aktierne afstås og den udskudte skat 

bliver aktuel, jf. § 34, stk. 3. 

 

11.2.1.2 Betingelser for succession til ægtefælle 

Der kan være tilfælde hvor det kan blive relevant, at overdrage virksomheden til ægtefællen 

eller en ugift samlever, f.eks. på grund af stor aldersforskel. Muligheden og betingelserne for at 

overdrage en aktie post med succession til en ugift samlever er omfattet af aktieavancebeskat-

ningslovens § 34. Det vil sige, at der gælder de samme betingelser som omtalt i afsnit 11.2.1.1 

ovenfor. Hjemlen til at overdrage med succession til ægtefællen skal findes i kildeskattelovens § 

                                                             
109 Overgaard & Olesen, Generationsskifte og omstrukturering, 4. udgave, Jurist og Økonomforbundets Forlag, s. 73 

110 Den juridiske vejledning 2013-2, afsnit C.B.2.13.1 

111 Den juridiske vejledning 2013-2, afsnit C.B.2.13.1 
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26 B. Skattemæssigt er der ingen formalitetskrav112, dog bør man overveje at tinglyse ægtepagt 

for at gaven får retsvirkning i formuefællesskabet.113 

11.2.1.3 Betingelser for succession til nærtstående medarbejdere 

Det kan være tilfældet, at en medarbejder i virksomheden vil være den bedst egnede til at drive 

virksomheden videre. Derfor er der indsat en bestemmelse i aktieavancebeskatningslovens § 35, 

der giver mulighed for, at overdrage virksomheden med succession til visse medarbejdere efter 

successionsreglerne i § 34. 

Udover, at der gælder de samme betingelser som ved succession til familiekredsen, er det en 

betingelse, at medarbejderen skal have været beskæftiget, svarende til en fuldtidsbeskæftigelse 

på sammenlagt 3 år indenfor de seneste 5 år, i det selskab, der har udstedt aktierne eller i et 

eller flere koncernforbundne selskaber i henhold til kursgevinstlovens § 4, stk. 2. For nærmere 

regler om opgørelse af timeantallet henvises til § 35 stk. 2 og 3.114 

11.2.2 Konsekvenser for overdrageren 

Er betingelserne for skattemæssig succession opfyldt, kan aktierne overdrages uden, at overdra-

geren beskattes af aktieavancen, jf. aktieavancebeskatningslovens § 34, stk. 2, 1. pkt. Da beskat-

ningen udskydes, undgås det at skattebelastning blokerer for et generationsskifte.115 

11.2.3 Konsekvenser for erhververen 

Da overdrageren ikke beskattes af avancen ved aktieoverdragelsen, udskydes beskatningen ind-

til tidspunktet for erhververens afståelse af aktierne. Der hviler altså en udskudt skat på aktier-

ne. 

Dette medfører, at erhververen tidsubegrænset116 indtræder i overdragerens skattemæssige 

stilling, herunder samme anskaffelsessum, –tidspunkt og nærringshensigt, jf. aktieavancebe-

skatningsloven § 34, stk. 2.  

 

Erhververen har ikke ret til at fratrække fremførte tab, på unoterede aktier fra indkomstår før 

erhvervelsen, i en fortjeneste ved afståelse af de overdragne aktier, jf. kildeskatteloven § 33 C, 

stk. 4, jf. aktieavancebeskatningslovens § 34 stk. 4. Bestemmelsen anses dog ikke at have særlig 

                                                             
112 Overgaard & Olesen, Generationsskifte og omstrukturering, 4. udgave, Jurist og Økonomforbundets Forlag, s. 100 

113 Retsvirkningslovens hhv. §§ 30,stk. 1 og 37  

114 Overgaard & Olesen, Generationsskifte og omstrukturering, 4. udgave, Jurist og Økonomforbundets Forlag, s. 83 

115 Overgaard & Olesen, Generationsskifte og omstrukturering, 4. udgave, Jurist og Økonomforbundets Forlag, s.  

116 Aktieavancebeskatningslovens § 34, stk. 2, 3. pkt. 
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stor betydning, da tab på unoterede aktier kan fradrages i den skattepligtige indkomst, jf. aktie-

avancebeskatningsloven § 13. 

11.3 Værdien af overdragelsessummen 

Ved overdragelse af unoterede aktier kan overdragelsessummen værdiansættes efter forskellige 

principper afhængig af overdrager og erhververs relation til hinanden.  

 

Ved overdragelse inden for gaveafgiftskredsen har skatteyderen et retsligt krav på at anvende 

formueskattekursen ved værdiansættelse af de unoterede aktier jf. afsnit 9.2.2. Denne metode 

giver normalt en lavere værdi end beregning efter goodwillcirkulæret jf. beregningerne i bilag 2. 

 

Såfremt overdragelsen sker til en fysisk eller juridisk person udenfor gaveafgiftskredsen afhæn-

ger værdiansættelsen af, om der er tale om en uafhængig part med modsatrettede interesser. 

Ved overdragelse til en uafhængig part med modsatrettede interesser anses den aftalte overdra-

gelsessum som udgangspunkt for handelsværdien jf. afsnit 9.1.  

 

Ved overdragelse mellem interesseforbundne parter eller uafhængige parter uden modsatrette-

de interesser kan metoden i goodwillcirkulæret, som udgangspunkt anvendes, såfremt denne 

vurderes at give en retvisende handelsværdi jf. afsnit 9.3.3. Der henvises i øvrigt til figur 4 i kapi-

tel 9 for vejledning i valg af værdiansættelsesmetode. 

 

Ved overdragelse med succession er det praksis, jf. SKM2008.876LSR, at man ved fastlæggelse af 

overdragelsessummen kan fratrække værdien af den udskudte skat i handelsværdien.117 Dette 

gør det muligt for overdrageren selv at ”betale” skatten og lade erhververen drage fordel af suc-

cessionen som følge af, at overdragelsessummen bliver mindre og dermed lettere at finansiere. 

11.4 Berigtigelse af overdragelsessummen 

Overdragelsessummen kan berigtiges enten ved at erhverver betaler et vederlag, eller ved over-

drageren yder virksomheden som gave, eller en kombination heraf. 

Som nævnt i kapitel 7om de indledende overvejelser, kan flere former berigtigelse af overdra-

gelsen overvejes, alt afhængig af begge parters privatøkonomiske forhold. I praksis bliver det 

ofte en kombination af flere former. 118 I det følgende gennemgås berigtigelse ved gave og ved 

                                                             
117 Overgaard & Olesen, Generationsskifte og omstrukturering, 4. udgave, Jurist og Økonomforbundets Forlag, s. 85 

118 Overgaard & Olesen, Generationsskifte og omstrukturering, 4. udgave, Jurist og Økonomforbundets Forlag, s. 55  
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vederlæggelse, hvormed der vil blive redegjort for de skatte- og afgiftsmæssige konsekvenser, 

der knytter sig dertil. 

11.4.1 Berigtigelse ved gave 

Overdrages aktieposten uden at overdrageren modtager noget vederlag, er der tale om en gave 

efter civilrettens definition, idet det er en vederlagsfri overdragelse af et formuegode på gavegi-

vers bekostning.119 Nedenfor behandles gaveerhververens indkomstskattepligt og afgiftspligt af 

gaver samt muligheden for beregning af passivpost.  

11.4.1.1 Indkomstskattepligten og gaveafgiftspligten 

Udgangspunktet er, at gavemodtageren er indkomstskattepligtig af gaven jf. statsskatteloven § 4 

litra c, med beskatning som personlig indkomst i henhold til personskattelovens § 4.120 

 

Som undtagelse til hovedreglen omfattes gaver mellem fysiske personer i en bestemt person-

kreds ikke af indkomstskattepligten, i henhold til boafgiftslovens § 2, jf. statsskattelovens § 5 

litra b. 

Gaveafgiftskredsen er opregnet i boafgiftsloven § 22, stk. 1.121 Sammenholdes denne med fami-

liekredsen, der kan succedere efter aktieavancebeskatningsloven § 34, er den lidt bredere. Dog 

er søskende og søskendes børn ikke omfattet. Det betyder, at søskende og søskendes børn vil 

være indkomstskattepligtige af en gave i forbindelse med overdragelse af en aktiepost med suc-

cession.122 Det samme vil gælde i tilfælde af, at en gaveoverdragelse til en medarbejder. Derimod 

vil en gaveoverdragelse til en ægtefælle hverken være skatte- eller afgiftspligtig, jf. boafgiftslo-

vens § 22, stk. 1, stk. 3. 

 

I henhold til boafgiftslovens § 23 skal de gaveafgiftspligtige ved succession betale en afgift på 15 

% af gaver, der overstiger et grundbeløb på DKK 58.700 (2013-niveau). Ved gaveoverdragelse til 

svigerbørn udgør grundbeløbet dog DKK 20.500 og en gave til stedforældre og bedsteforældre 

afgiftsbelægges med 36,25 %.  

Hvis gavegiveren betaler gaveafgiften er gavemodtager ikke afgiftspligtig heraf, jf. boafgiftslo-

vens § 22, stk. 5. Derfor er det optimalt, at gavegiveren betaler afgiften. 

                                                             
119 Michelsen & Askholt mfl., Lærebog om indkomstskat, 14. udgave, Jurist- og Økonomiforbundets Forlag, s. 382-383 

120 Michelsen & Askholt mfl., Lærebog om indkomstskat, 14. udgave, Jurist- og Økonomiforbundets Forlag, s. 381 

121 Gaveafgiftskredsen udgør børn, stedbørn og deres afkom; afdødt barns eller stedbarns længstlevende ægtefælle, forældre, 

samlever jf. § 22, stk. 1, litra d; plejebørn, stedforældre og bedsteforældre; samt barns eller stedbarns ægtefælle. 

122 Overgaard & Olesen, Generationsskifte og omstrukturering, 4. udgave, Jurist og Økonomforbundets Forlag, s. 86 



 

Side 51 af 149  

 

 Beskatning af generationsskifte i levende live   

11.4.1.2 Beregning af passivpost ved succession 

Såfremt en aktiepost overdrages med succession som hel eller delvis gave, er der mulighed for, 

at beregne en passivpost, der fratrækkes i den indkomstskattepligtige eller afgiftspligtige gave-

værdi, jf. kildeskatteloven § 33D.123 

 

Formålet med bestemmelsen er, at kompensere den skatte- eller afgiftspligtige gavemodtager 

for den udskudte skat, der hviler på aktierne. Derfor mistes retten til at fratrække en objektivt 

beregnet passivpost, hvis værdien af den udskudte skat allerede er fratrukket handelsværdien af 

aktieposten, da erhververen ellers vil opnå dobbeltnedslag. Det er dog valgfrit hvorvidt den ob-

jektive beregnede passivpost fratrækkes i gaveafgifts- eller indkomstskattegrundlaget eller den 

latente skat fratrækkes i overdragelsessummen.124  

 

Ved overdragelse med succession til en medarbejder er det dog ikke altid muligt, at afgøre med 

sikkerhed, om den latente skat er fratrukket overdragelsessummen, da det beror på aftalen mel-

lem de to uafhængige parter, der ikke nødvendigvis tager direkte hensyn til den latente skat.125 

 

Berigtiges overdragelsen med en kombination af gave og vederlæggelse, kan der beregnes en 

passivpost på grundlag af hele den udskudte skat, der hviler på aktierne.  

 

I medfør af kildeskattelovens § 33 D, stk. 2 beregnes passivposten som 22 % af den lavest mulige 

skattepligtige fortjeneste, der ville være fremkommet hvis overdrageren havde solgt aktierne.126 

11.4.2 Berigtigelse ved vederlæggelse 

Udover at overdragelsessummen kan berigtiges ved gave, kan den berigtigelse ske i form af ve-

derlæggelse, herunder kontant vederlæggelse, løbende ydelser samt ved lån fra overdrageren. 

11.4.2.1 Kontant vederlæggelse 

Udgangspunktet er naturligvis, at overdragelsen berigtiges ved fuld kontant vederlæggelse. Det-

te er dog under forudsætning af, at erhververen har tilstrækkelig likvide midler hertil. Skiftes 

virksomheden til den yngre generation indenfor familiekredsen ses det ofte, at erhververen ikke 

har tilstrækkelig likviditet til at betale kontant, medmindre erhververen har optaget et lån hos 

tredjemand mod kaution eller sikkerhed i aktierne. Det nærliggende alternativ til kontant veder-
                                                             
123 Boafgiftsloven § 28 

124 SKM2012.479LSR 

125 Overgaard & Olesen, Generationsskifte og omstrukturering, 4. udgave, Jurist og Økonomforbundets Forlag, s. 110 

126 Overgaard & Olesen, Generationsskifte og omstrukturering, 4. udgave, Jurist og Økonomforbundets Forlag, s. 87 
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læggelse er derfor, at overdragelsessummen berigtiges helt eller delvist i form af løbende ydel-

ser eller ved lån fra overdrageren.   

11.4.2.2 Løbende ydelser 

Ved indgåelse af aftalen om overdragelse af en virksomhed kan parterne indgå en gensidigt be-

byrdende aftale om, at afståelsessummen helt eller delvist skal berigtiges i form af en løbende 

ydelse127, hvilket i fagsproget også kaldes earnout.  

 

Earnout kan være en løsningsmodel i forhandlingen af prisen for virksomheden, særligt hvis der 

er stor usikkerhed for forudsætningerne herfor. Sælgers afståelsessum vil helt eller delvist være 

afhængig af virksomhedens fremtidige drift. Earnout-aftalen kan f.eks. være konstrueret således, 

at sælgers vederlæggelse beregnes som en andel i de fremtidige overskud eller omsætning fra 

kontrakter, der eksisterede på overdragelsestidspunktet. Det kan nemlig give erhververen inci-

tamenter til at skaffe nye kunder samt incitamenter hos den tidligere ejer til at hjælpe med op-

retholdelse og udvikling af de ved overdragelsen eksisterende kundeforhold og -kontrakter. 

 

Prismæssigt kan udfaldet af aftalen både være en fordel for både køber og sælger. Overdrageren 

bør dog tage den forøgede risiko for ikke at inkassere hele den forventede overdragelsessum 

med i sine overvejelser.128  

Likviditetsmæssigt er det en fordel for køber, da betalingen udskydes og måske i en vis grad kan 

finansieres fra virksomhedens drift. For sælger er det likviditetsmæssigt en ulempe idet skatte-

pligten indtræder før de løbende ydelser bliver betalt.  

  

Berigtigelse i form af en earnout medfører således, at overdragelsessummen ikke er endeligt 

opgjort, på tidspunktet for afståelsen og derfor vil beskatningen af overdragers aktieavance væ-

re anderledes, idet det der vil være tale om løbende ydelser i henhold til ligningslovens § 12 B. 

Bestemmelsens stk. 1 definerer løbende ydelser, som en løbende ydelse hvor der ”..hersker 

usikkerhed om enten ydelsens varighed eller ydelsens årlige størrelse, når ydelsen løber udover 

aftaleåret”. 

 

Reglerne i ligningsloven medfører, at der til brug for opgørelsen af avancen foretages en kapita-

lisering af de løbende ydelser i forbindelse med indgåelse af aftalen, jf. ligningslovens § 12 B, stk. 

2.  

                                                             
127 Michelsen & Askholt mfl., Lærebog om indkomstskat, 14. udgave, Jurist- og Økonomiforbundets Forlag, s. 455 

128 Rasmussen & Møller-Andersen, Generationsskifte, 1. udgave, Thomson, s. 22 
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Ved kapitaliseringen skal anvendes gældende markedsrente. Hvis parterne ikke kan nå til enig-

hed om en rentesats, kan den fastsættes til kapitalafkastsatsen, jf. virksomhedsskattelovens § 9, 

plus et risikotillæg på 5 %.129 

 

Avancen vil på afståelsestidspunktet blive beskattet af forskellen mellem den kapitaliserede 

værdi og anskaffelsessummen, i henhold til aktieavancebeskatningslovens § 12, medmindre 

overdrageren er et selskab, der kan afhænde aktierne skattefrit, i henhold til aktieavancebeskat-

ningslovens § 8. 

 

Parterne skal hver især føre en saldo, med den kapitaliserede værdi som indgangsværdi, der 

reduceres i takt med at ydelserne betales, jf. bestemmelsens stk. 3.  

Overstiger ydelserne den kapitaliserede værdi, således at saldoen bliver negativ skal overdrage-

ren medregne ydelserne i den skattepligtige indkomst og erhververen kan fradrage beløbet i den 

skattepligtige indkomst, jf. stk. 4 og 5. 

Bliver den kapitaliserede værdi mod forventning ikke fuldt indbetalt, således at der resterer en 

positiv saldo ved ophør af aftalen, skal saldoen fradrages i overdragerens skattepligtige ind-

komst, såfremt aktieavancen var skattepligt, jf. stk. 4. For overdrageren kan det være en ulempe, 

i tilfælde af at der ikke er skattepligtig indkomst til at fradrage saldoen i på dette tidspunkt. 

Hos erhververen medregnes beløbet som udgangspunkt i den skattepligtige indkomst. Det gæl-

der dog ikke, når erhververen succederer i overdrageren anskaffelsessum på aktierne, som be-

skrevet i afsnit 11.2 ovenfor, eller hvis beløbet vil kunne indgå i opgørelsen af skattepligtig 

avance ved salg af aktierne. I så fald skal den resterende saldo nedsætte den skattemæssige an-

skaffelsessum for aktierne, jf. stk. 5.,4. og  5. pkt. Det vil sige, at anskaffelsessummen nedsættes 

såfremt, erhververen er en fysisk person, der ville blive avancebeskattet i henhold til aktieavan-

cebeskatningslovens § 12. Derimod skal beløbet medregnes i den skattepligtige indkomst for 

selskaber. 

 

Er overdrageren et selskab, der ville kunne afhænde aktierne skattefrit, i henhold til aktieavan-

cebeskatningslovens § 8, vil beskatningen af løbende ydelser være ugunstige, idet en del af ak-

tieavancen bliver skattepligtig.130 

 

                                                             
129 Den juridiske vejledning 2013-2, afsnit C.B.2.1.5 

130 SKM2011.41.SR 
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For personer vil beløb, der er skattepligtige eller fradragsberettigede efter ligningslovens § 12 B, 

beskattes som kapitalindkomst, jf. personskattelovens § 4, stk. 1 nr. 15. En fysisk person, der 

overdrager en aktiepost vil således opleve en ekstraskat i forhold til beskatningen af aktieind-

komst indtil skattesatsen for positiv kapitalindkomst er nedtrappet til 42 % i 2014.131 

11.4.2.3 Lån fra overdrager 

Har overdrageren økonomisk overskud til at berigtige overdragelsessummen helt eller delvist 

ved lån til erhververen, er dette også et alternativ. Nedenfor gennemgås den skattemæssige be-

handling af berigtigelse ved lån i form af anfordrings- og almindeligt gældsbrev.  

11.4.2.3.1 Anfordringsgældsbrev 

Et anfordringsgældsbrev indebærer, at kreditor til enhver tid kan kræve lånet indfriet helt eller 

delvist indenfor 14 dage. Hvor der ikke er udstedt noget gældsbrev, og der ikke er truffet nogen 

nærmere aftale om forrentnings- og afdragsvilkår, sidestilles lånet med et anfordringsgælds-

brev, og debitor er forpligtet til at betale gælden, så snart kreditor forlanger det.132 

 

Som følge af at løbetiden er ubestemt vil fordringen som udgangspunkt indgå i overdragelses-

summen til kurs 100, hvilket betyder at lånet skattemæssigt sidestilles med kontant vederlag og 

således, at overdrageren ikke kan opnå kursnedslag ved avanceopgørelsen.133 

 

Et anfordringslån medfører, jf. gældende praksis, at debitor hverken er gaveafgiftspligtig eller 

indkomstskattepligtig af en rentefordel i tilfælde af, at lånet rentefrit eller lavt forrentet.134  

 

Dette er dog kun baseret på administrativ praksis og derfor er der risiko for, at der sker prak-

sisændring. Desuden skal bemærkes, at der kan ske kursgevinstbeskatning, hvis rentevilkårene 

for et anfordringslån ændres, jf. afgørelsen refereret i SKM2003.545.LR. 

 

Et rentefrit anfordringslån kan derfor være udgangspunktet, hvis virksomheden skal overdrages 

som gave indenfor gaveafgiftskredsen, jf. afsnit 11.4.1.1 ovenfor. I så fald kan det årlige skattefri 

gavebeløb afdrage på gælden og derved minimere afgiftsbyrden.  

                                                             
131 SKAT, Skattesatser og beløbsgrænser 2013,  http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=2035568, 21-09-2013 

132 Den juridiske vejledning 2013-2, afsnit C.A.6.1.7, og  

Serup, Generationsskifte – Omstrukturering, 2. udgave, Karnov Group, s. 137 

133 Den juridiske vejledning 2013-2, afsnit C.A.6.1.7 

134 Den juridiske vejledning 2013-2, afsnit C.A.6.1.7 

http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=2035568
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11.4.2.3.2 Almindeligt gældsbrev 

Når en overdragelse af en aktiepost berigtiges ved udstedelse af et almindeligt gældsbrev, med 

fastlagt løbetid og afdragsprofil mv., skal der ske kursnedskrivning af afståelsessummen til kon-

tantværdi.135  Dette gælder også kortfristede fordringer, medmindre de aftalte vilkår ikke afviger 

væsentligt fra markedsvilkårene.136 

 

Kontantværdien svarer til det nettoprovenu overdrageren kunne modtage ved salg på det frie 

marked. Sælges gældsbrevet til tredjemand i forbindelse med overdragelsen, indgår nettopro-

venuet således i afståelsessummen, ellers ansættes kursen efter et skøn på baggrund af lånets 

vilkår, herunder rente, løbetid, afdragsprofil, sikkerhed mv. 

Tidligere har SKAT kvartalsvist offentliggjort tabeller med kurser, men dette er ophørt fra og 

med den 1. april 2010 jf. SKATs styresignal SKM2010.251.SKAT, som indeholder nogle af de fak-

torer, der skal tages udgangspunkt i. 137 

 

For overdrageren medfører den lavere skattemæssige overdragelsessum, at aktieavancen og 

beskatningen heraf bliver lavere. Dog bliver overdrageren beskattet af kursnedslaget i takt med 

at lånet indfries til kurs pari efter kursgevinstlovens § 14 eller § 3. Der opnås således ikke nogen 

skattebesparelse. 138  Det må imidlertid anses som en fordel, at en del af avancen vedrørende 

kursnedslaget bliver udskudt til beskatning i takt med at lånet indfries, medmindre at overdra-

gelsen sker med succession, som beskrevet i afsnit 11.2 ovenfor. 

Hvis overdrageren er et selskab, der kan afhænde aktierne skattefrit i henhold til aktieavancebe-

skatningslovens § 8, ville berigtigelsen være ugunstig, idet selskabet vil blive kursgevinstbeskat-

tet af en del af avancen efter kursgevinstlovens § 3.  

 

Erhververens skattemæssige anskaffelsessum er den nominelle værdi af overdragelsessummen 

for aktierne, da den ikke kontantomregnes.139 Berigtigelsesformen har derfor ingen skattemæs-

sig effekt hos erhververen. 

                                                             
135 Serup, Generationsskifte – Omstrukturering, 2. udgave, Karnov Group, s. 186, og  

Den juridiske vejledning 2013-2, afsnit C.B.2.1.5.3 

136 Michelsen & Askholt mfl., Lærebog om indkomstskat, 14. udgave, Jurist- og Økonomiforbundets Forlag, s. 454 

137 Michelsen & Askholt mfl., Lærebog om indkomstskat, 14. udgave, Jurist- og Økonomiforbundets Forlag, s. 453 

138 Ved aktieoverdragelser fra personer før 27. januar 2010 gav kursnedslaget en skattebesparelse, idet kursgevinst som ud-

gangspunkt var skattefri for personer i henhold til kursgevinstlovens dagældende § 14. 

139 Den juridiske vejledning 2013-2, afsnit C.B.2.1.5.3 
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11.5 Øvrige relevante beskatningsregler 

Ved generationsskifte er der nogle yderligere beskatningsregler, der kan være særligt relevante. 

Tre bestemmelser, der kan være fordelagtige at kende til, er reglerne om hovedaktionærnedslag, 

ophørspension samt den særlige kapitalafkastordning. Reglerne præsenteres kort nedenfor. 

11.5.1 Hovedaktionærnedslag 

En fysisk person kan under visse betingelser få et ejertidsnedslag i den skattepligtige aktieavan-

ce ved overdragelse af sit selskab, jf. overgangsreglen i aktieavancebeskatningslovens § 47. Det 

gælder for personer, der den 18. maj 1993 eller inden for de seneste fem år før denne dato har 

ejet mindst 25 % eller har rådet over mere end 50 % af stemmeværdien i et selskab, i henhold til 

§ 6 i lovbekendtgørelse nr. 865 af 22. oktober 1992.140  

 

Nedslaget beregnes med 1 % pr. år141, hvor aktierne er ejet forud for udløbet af indkomståret 

1998, dog maksimalt 25 %, jf. stk. 3. 

 

Ifølge bestemmelsens stk. 2, 3. pkt. kan reglen også benyttes ved overdragelse af aktieposten 

med succession efter aktieavancebeskatningsloven eller dødsboskatteloven, som beskrevet i 

afsnit 10.3 og 11.2, idet succession ikke er udtryk for skattefrihed, men blot udskydelse af be-

skatningen. Ved succession træder aktiernes værdi ved overdragelsen i stedet for afståelses-

summen ved beregningen af nedslaget, jf. stk. 3, således at erhververen ikke opnår nedslag for 

værdistigninger i perioden efter successionen. 

 

Skattenedslaget er en fordel for overdrageren. I forbindelse med succession vil nedslaget dog 

være en umiddelbar finansieringsmæssig ulempe for erhververen, hvis den udskudte skat fra-

drages i anskaffelsessummen. 

 

Ved skattefri aktieombytning, skattefri spaltning eller skattefri fusion, som beskrevet i kapitel 

12, succederes der endvidere i ejernedslaget jf. bindende svar fra Skatterådet, refereret i 

SKM2009.121.SR. Ved beregning af nedslaget skal værdistigningen medregnes både før og efter 

den foretagne omstrukturering.142  

                                                             
140 Den juridiske vejledning 2013-2, afsnit C.B.2.2.3.2.3 

141 Hvert hele år, det vil sige hver hele afsluttede 12 måneders periode, jf. SKM2012.37.BR 

142 Den juridiske vejledning 2013-2, afsnit C.B.2.2.3.2.3 
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11.5.2 Ophørspension 

Fysiske personer, der afstår hovedaktionæraktier, har som alternativ til benyttelse af successi-

onsreglerne, mulighed for at benytte sig af reglerne om ophørspension i pensionsbeskatningslo-

vens § 15 A.  

 

Reglerne giver overdrageren af selskabet mulighed for at indbetale et beløb svarende til aktie-

avancen på en pensionsordning, der kan fradrages i aktieindkomsten143 og dermed mindske den 

skattemæssige effekt af afståelsen.  

 

Indbetalingen kan fradrages i afståelsesåret, såfremt indbetalingen sker inden den 1. juli i det 

efterfølgende indkomstår, jf. pensionsbeskatningslovens § 18, stk. 1, 5. pkt.  

Hermed udskydes beskatningen indtil pengene udbetales som pension, der beskattes som per-

sonlig indkomst. Forventer hovedaktionæren, at betale topskat i pensionsalderen, vil ophørs-

pension ikke være fordelagtig. 

 

Reglen er fordelagtig i forhold til de almindelige pensionsbeskatningsregler, idet reglerne und-

tagelsesvist giver mulighed for øjeblikkeligt fradrag for større pensionsindbetalinger144. Der kan 

maksimalt fradrages DKK 2.507.900 (2013-niveau) og beløbet kan ikke overstige den skatteplig-

tige fortjeneste ved aktieafståelsen jf. pensionsbeskatningslovens § 15 A, stk. 6. 

 

For at benytte sig af reglerne skal overdrageren være fyldt 55 år og være skattepligtig til Dan-

mark ved afståelsen samt indenfor de seneste fem år have ejet mindst 25 % af aktierne eller 

have rådet over mere end 50 % af stemmeværdien i selskabet, jf. bestemmelsens stk. 1.145 

 

Det er en betingelse, at hovedaktionæren skal have drevet virksomhed i mindst 10 år inden for 

de seneste 15 år før pensionsordningen oprettes, jf. stk. 2. Der er dog hverken krav om at perio-

den på de 10 år skal være sammenhængende, eller om det skal være den samme virksomhed i 

hele perioden, herunder om virksomheden skal være drevet i selskabsform i hele perioden.146 

                                                             
143 Den juridiske vejledning 2013-2, afsnit C.A.10.2.3.5 

144 Den juridiske vejledning 2013-2, afsnit C.A.10.2.3.1 

145 Den juridiske vejledning 2013-2, afsnit C.A.10.2.3.2 

146 Den juridiske vejledning 2013-2, afsnit C.A.10.2.3.3 
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Overtager den efterlevende ægtefælle virksomheden ved hovedaktionærens død, efter dødsbo-

skattelovens §§ 36 og 43, succederer ægtefællen i den periode som afdøde har ”optjent” til at 

opfylde 10-årskravet.147 

 

Derudover gælder pengetankreglen, jf. stk. 3, 1. pkt. Det vil sige, at der er skal være tale om en 

erhvervsdrivende virksomhed, der ikke i overvejende grad består i, at forestå passiv kapitalan-

bringelse. Bestemmelsen henviser til aktieavancebeskatningslovens nærmere definition af pen-

getankreglen i § 34, stk. 6, som er beskrevet i afsnit 11.2.1.1. 148 

 

Når reglerne om ophørspension benyttes skal det dokumenteres, at indbetalingens størrelse 

svarer til den skattepligtige fortjeneste fra afståelsen af virksomheden. Dette skal ske i form af 

en erklæring fra en sagkyndig, f.eks. fra en revisor, jf. bestemmelsens stk. 8. 

11.5.3 Særlig kapitalafkastordning for erhververen uden holdingselskab 

Overstiger anskaffelsessummen DKK 627.000 (2013-niveau) ved aktieoverdragelse til en fuldt 

skattepligtig fysisk person hjemhørende i Danmark, kan erhververen anvende en særlig kapital-

afkastordning i op til 10 år efter reglerne i virksomhedsskattelovens § 22 c. 

Personen kan herefter beregne et kapitalafkast af de erhvervede aktier, der fragår i den person-

lige indkomst og tillæg i kapitalindkomsten, hvorved arbejdsmarkedsbidraget spares. 

Reglen kan som udgangspunkt anvendes når erhververen ejer mindst 25 % af selskabet eller 

råder over mere end 50 % af stemmeværdien og virksomheden ikke i væsentlig grad består i at 

forestå passiv kapitalanbringelse.149 

Da anskaffelsessummen ved et generationsskifte kan udgøre et stort beløb, findes reglen at være 

nævneværdig i den forbindelse, men uddybes ikke yderligere i nærværende fremstilling, da reg-

lerne ikke anses at kunne tillægges så stor betydning ved tilrettelæggelsen af et optimalt genera-

tionsskifte. 

11.6 Caseeksempel 

 

Afstås aktierne i Holding ApS og Ejendom ApS vil det udløse en avanceskat på DKK 5.230.890 

som beregnet i bilag 9. Der indrømmes maksimalt hovedaktionærnedslag på 25 % i aktieavan-

                                                             
147 Michelsen & Askholt mfl., Lærebog om indkomstskat, 14. udgave, Jurist- og Økonomiforbundets Forlag, s. 1189-1190 

148 Den juridiske vejledning 2013-2, afsnit C.A.10.2.3.3 

149 Michelsen & Askholt mfl., Lærebog om indkomstskat, 14. udgave, Jurist- og Økonomiforbundets Forlag, s. 239-240 
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cen fra afståelse aktierne i Holding ApS, da Drift A/S blev stiftet den i 1971 og der er succederet 

heri i forbindelse med stiftelse af Holding ApS ved aktieombytning.  

Ejer B’s anskaffelsessum udgør den totale overdragelsessum på DKK 15.958.000. Gives aktier-

ne i gave, skal der betales en gaveafgift på 15 % af handelsværdien, svarende til DKK 2.393.700. 

 

Overdragelse uden succession 

Som nævnt i afsnit 10.6 opfylder Holding ApS betingelserne for overdragelse med skattemæssig 

succession. Dette gør det muligt, at overdrage aktierne til Ejer B uden afståelsesbeskatning, idet 

Ejer B vil succedere i Ejer A’s anskaffelsessum på DKK 125.000.  

Derimod konstateredes det, at Ejendom ApS er omfattet af pengetankreglen, hvorfor overdra-

gelsen ikke kan ske med succession. Afståelsen af Ejendom ApS udløser en skat på DKK 

1.656.900 jf. bilag 10.  

Der udskydes således en avanceskat på DKK 3.573.990 vedrørende Holding ApS, som kan ned-

sætte overdragelsessummen og dermed lette Ejer B’s finansieringsbyrde. Overdragelsessummen 

udgør herefter DKK 12.384.010.  

 

Overdragelse med succession 

Giver Ejer B aktierne i gave kan den latente skat eller med en beregnet passivpost på 22 % af 

avancen vedrørende Holding ApS nedsætte gaveafgiftsgrundlaget. Ved at fratrække den latente 

skat fås det laveste gaveafgiftsgrundlag, hvorefter den samlede gaveafgift udgør DKK 

1.857.602. I forhold til overdragelse uden succession spares der dermed DKK 536.099 i gave-

afgift. 

 

Ved de indledende overvejelser i planlægningen af generationsskiftet, blev det overvejet, hvor-

vidt det var en mulighed at give Ejer B aktierne i gave for at lette finansieringsbyrden. Det kon-

staterede dog, at det ikke var hensigtsmæssigt, dels af hensyn til Ejer A’s pensionsformue og 

dels, at det ikke er ønskværdigt at forfordele Ejer B i forhold til hans søskende.  

 

Beskatningen af aktieoverdragelserne i levende live er således den samme som ved overdragelse 

ved død, som blev eksemplificeret i afsnit 10.6. 
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12 Omstrukturering og generationsskiftemodeller  

Formålet dette kapitel er at give et overblik over de mest almindelige omstruktureringsmodel-

ler, der kan anvendes som led i forberedelsen til et generationsskifte, samt at forklare betingel-

serne for anvendelse af modellerne i henhold til gældende lovgivning og praksis. 

12.1 Skattefri aktieombytning 

12.1.1 Formål 

Hensigten med at foretage er at opnå en koncernstruktur med et holdingselskab150. I situationer, 

hvor et driftsselskab har opsparet kapital, kan det være hensigtsmæssigt at slanke driftsselska-

bet ved at udlodde den overskydende kapital til ejeren, da en potentiel erhverver dermed skal 

finansiere en mindre købesum. Når der er etableret en koncernstruktur med et holdingselskab 

kan den overskydende kapital udloddes som skattefrit udbytte til holdingselskabet, såfremt hol-

dingselskabet ejer mindst 10 % af aktierne i driftsselskabet jf. aktieavancebeskatningslovens § 

4A om datterselskabs aktier jf. selskabsskatteloven § 13 stk. 1 nr. 2.  

 

Udover muligheden for at modtaget skattefrit udbytte giver holdingstrukturen mulighed for at 

sælge aktierne i driftsselskabet skattefrit i henhold til aktieavancebeskatningslovens § 8.  I så 

fald bliver skatten udskudt indtil pengene udloddes fra holdingselskabet eller når holdingsel-

skabet evt. likvideres længere ude i fremtiden. 

 

Yderligere kan aktieombytning danne grundlaget for yderligere omstrukturering. F.eks. en efter-

følgende udvidelse af koncernen med yderligere datterselskaber151 eller senere spaltning af hol-

dingselskabet, så flere ejere får hvert deres holdingselskab152. 

12.1.2 Forklaring af modellen og de skattemæssige konsekvenser 

Aktieombytningen kan generelt forklares som en afståelse af aktierne i ét indskydende selskab 

til et modtagende selskab, hvor vederlaget til den hidtidige ejer for de afståede aktier er kapital-

andele i det modtagende selskab. Dvs. at den hidtidige ejers aktier i det indskydende selskab 

bliver ombyttet med aktier i det modtagende selskab153.  

 

                                                             
150 Rasmussen & Møller-Andersen, Generationsskifte, 1. udgave, Thomson, s. 56 

151 Bille, Jensen & Nielsen, Omstrukturering – skatteregler i praksis, 1. udgave, 1. oplag, s. 65 

152 Rasmussen & Møller-Andersen, Generationsskifte, 1. udgave, Thomson, s. 56-57 

153 Overgaard & Olesen, Generationsskifte og omstrukturering, 3. udgave, Jurist og Økonomforbundets Forlag, s. 185 
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I praksis foregår det ofte ved, at en person stifter et nyt holdingselskab ved at foretage et apport-

indskud af hans aktier i driftsselskabet ind i det nye holdingselskab. Som vederlag herfor får 

personen kapitalandele i det nye holdingselskab154. I relation til casevirksomheden kunne det 

være relevant at lave en holdingstruktur over ejendomsselskabet, så der er mulighed for at sæl-

ge ejendomsselskabet uden skattemæssige konsekvenser for Ejer A. Eksemplet er illustreret 

nedenfor i figur 4. 

 

 

Figur 4 - Aktieombytning i casevirksomheden [Kilde: Egen tilvirkning] 

Modellen kan anvendes i flere variationer, så længe der er tale om afståelse af aktier med kapi-

talandele i det erhvervende selskab som vederlag. Det kunne f.eks. være ved indskud af et eksi-

sterende selskab i en anden koncern155. 

 

Det selskab, hvis aktier bliver afstået (Ejendom ApS), betegnes i det følgende som det indskyden-

de selskab, og det erhvervende selskab (Holding II ApS) betegnes i det følgende som det modta-

gende selskab i overensstemmelse med terminologien i fusionsskatteloven. 

12.1.2.1 Skattepligtig aktieombytning 

Aktieombytning kan foretages skattepligtigt eller skattefrit. En skattepligtig aktieombytning vil 

for en hovedaktionær betyde, at han beskattes af afståelsen af aktierne til det modtagende sel-

skab jf. aktieavancebeskatningsloven § 12. En skattepligtig ombytning medfører derfor, at ho-

vedaktionæren skal finde finansiering til at betale skatten af avancen. Det kan være en stor ud-

fordring, da modellen indebærer, at afståelsessummen som udgangspunkt ikke betales i kontan-

ter. Hvis hovedaktionæren ejer aktierne i det indskydende selskab gennem et holdingselskab vil 

avancen dog være skattefri156 jf. aktieavancebeskatningslovens § 8157. 

                                                             
154 Overgaard & Olesen, Generationsskifte og omstrukturering, 3. udgave, Jurist og Økonomforbundets Forlag, s. 185 

155 Bille, Jensen & Nielsen, Omstrukturering – skatteregler i praksis, 1. udgave, 1. oplag, s. 60 

156 Forudsat en ejerandel over 10% eller skattefri porteføljeaktier jf. aktieavancebeskatningslovens § 4C 

157 Overgaard & Olesen, Generationsskifte og omstrukturering, 3. udgave, Jurist og Økonomforbundets Forlag, s. 185 
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12.1.2.2 Skattefri aktieombytning 

Aktieavancebeskatningslovens § 36 indeholder reglerne om skattefri aktieombytning, hvor der 

sker fuld succession158 i de oprindelige aktiers anskaffelsestidspunkt, anskaffelsessum og anskaf-

felseshensigt i henhold til reglerne i fusionsskatteloven §§ 9 og 11. I tilfælde svarende til illustra-

tionen i figur 4 ovenfor betyder det, at Holding II ApS overtager anparterne i Ejendom ApS til 

handelsværdien på tidspunktet for ombytningen159. Ejer A får anparter i Holding II ApS som ve-

derlag for anparterne i Ejendom ApS. Anskaffelsestidspunktet, anskaffelsessummen og anskaf-

felseshensigten overføres fra anparterne i Ejendom ApS til anparterne i Holding II ApS jf. fusi-

onsskattelovens § 11, og der sker dermed fuld succession i anparterne. 

12.1.3 Lovgrundlag og betingelser 

Det juridiske grundlag for at gennemføre skattefri aktieombytning findes i fusionsskatteloven og 

aktieavancebeskatningsloven § 36, som er inkorporeringen i dansk ret af fusionsdirektivet 

90/434/EØF, som senere er ændret ved Rådets direktiv 2005/19/EF, og som nu er nedskrevet i 

2009/133/EF160. Da reglerne om skattefri aktieombytning samt de generelle regler om aktie-

avancebeskatning, især i §§ 8 og 9 har ændret sig en del gennem årene, skal man være påpasse-

lig med at anvende bindende ligningsvar og afgørelser af ældre dato, da de kan være forældet161. 

 

Reglerne i § 36 kan for det første deles op i aktieombytning efter reglerne i § 36 stk. 1, 2 eller 3. 

For det andet kan reglerne deles op i aktieombytning med tilladelse og aktieombytning uden 

tilladelse jf. § 36 stk. 6. Reglerne og betingelserne for skattefri aktieombytning i henhold til 36 

stk. 1, 2 og 3 vil blive gennemgået nedenfor i afsnit 12.1.3.1. Herefter vil betingelserne for at 

gennemføre aktieombytningen uden tilladelse blive gennemgået i afsnit 12.1.3.2. 

12.1.3.1 Skattefri aktieombytning med tilladelse 

12.1.3.1.1 Aktieombytning efter § 36 stk. 1 og 2 – Stemmeflertalsombytning – objektive betingelser 

Aktieombytning er i § 36 stk. 2 defineret som: ”… 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… ved til gengæld for værdipapirer tilhørende aktionærerne i det andet selskab at 

tildele dem aktier eller anparter i det første selskab og eventuelt en kontant udligningssum.” 

 

                                                             
158 Bille, Jensen & Nielsen, Omstrukturering – skatteregler i praksis, 1. udgave, 1. oplag, s. 66 

159 Overgaard & Olesen, Generationsskifte og omstrukturering, 4. udgave, Jurist og Økonomforbundets Forlag, s. 246 

160 Overgaard & Olesen, Generationsskifte og omstrukturering, 4. udgave, Jurist og Økonomforbundets Forlag, s. 192 

161 Overgaard & Olesen, Generationsskifte og omstrukturering, 4. udgave, Jurist og Økonomforbundets Forlag, s. 193-194 
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Det betyder, at ved en skattefri aktieombytning, som illustreret i figur 4 ovenfor, så er det et ube-

tinget krav162, at Holding II ApS opnår stemmeflertallet i Ejendom ApS. Det er afgørende, at der er 

tale om et reelt stemmeflertal og ikke blot et formelt stemmeflertal, hvorfor eventuelle ejerafta-

ler kan få betydning163.  

 

Stemmeflertalskravet kan f.eks. blive et problem i tilfælde, hvor der opnås 50/50 ejerskab. I så-

danne tilfælde er det muligt at overdrage en mindre aktiepost kort tid før aktieombytningen, 

som sikrer det nødvendige stemmeflertal. Det er dog vigtigt at bemærke, at der skal være en 

fremadrettet tilstand, således at det ikke blot er en midlertidig omgåelse af stemmeflertalskra-

vet164, hvilket er eksemplificeret i SKM2007.922.SR. Denne afgørelse omhandler en sag, hvor 1 

aktionær skulle erhverve 50 % fra en anden aktionær i forbindelse med en aktieombytning, og 

kort tid herefter skulle sælge de 50 % tilbage igen, så 50/50 ejerforholdet opretholdtes. Skatte-

rådet gav afslag på gennemførelsen af skattefri aktieombytning, da de vurderede, at der var tale 

om en omgåelse af stemmeflertalskravet. 

 

I kontrast til ovenstående har Skatterådet har i SKM2008.182.SR og SKM2009.646.SR givet tilla-

delse til skattefri aktieombytning på trods af, at der umiddelbart efter ombytningen blev foreta-

get kapitalforhøjelse, så 2 aktionærer ville få 50 % ejerskab165. 

 

Ifølge nyere praksis vurderes det, at være afgørende, at stemmeflertalskravet er opfyldt på om-

bytningstidspunktet, og at det ikke allerede på ombytningstidspunktet er planlagt at det modta-

gende selskab mister stemmeflertallet efter ombytningen. Denne praksis fremgår af 

SKM2012.504.SR, hvor skatterådet vurderede, at den planlagte ombytning, kapitalforhøjelse og 

ændring af anpartsklasser skulle ses som en samlet disposition, hvormed det allerede på ombyt-

ningstidspunktet ansås som planlagt, at det modtagende selskab skulle miste stemmeflertallet166. 

 

Som det fremgår af den ovenfor beskrevne praksis, må det være en vurderingssag fra gang til 

gang, om stemmeflertalskravet er opfyldt eller ej, når der foretages efterfølgende dispositioner, 

der kan rejse tvivl herom. Det kan derfor anbefales at indhente et bindende ligningssvar, hvis det 

påtænkes at foretage dispositioner efterfølgende, som kan stride mod stemmeflertalskravet. 

                                                             
162 Overgaard & Olesen, Generationsskifte og omstrukturering, 4. udgave, Jurist og Økonomforbundets Forlag, s. 199 

163 Overgaard & Olesen, Generationsskifte og omstrukturering, 4. udgave, Jurist og Økonomforbundets Forlag, s. 202 

164 Overgaard & Olesen, Generationsskifte og omstrukturering, 4. udgave, Jurist og Økonomforbundets Forlag, s. 200 

165 Overgaard & Olesen, Generationsskifte og omstrukturering, 4. udgave, Jurist og Økonomforbundets Forlag, s. 200-201 

166 Overgaard & Olesen, Generationsskifte og omstrukturering, 4. udgave, Jurist og Økonomforbundets Forlag, s. 202 
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§ 36 stk. 2. 2. pkt. tillader, at der foretages spaltning af det erhvervede selskab efter reglerne i 

fusionsskatteloven § 15 a, selvom dette medfører, at stemmeflertalskravet ikke er opfyldt. 

 

Udover stemmeflertalskravet er det endvidere et ubetinget krav, at aktionærerne i det indsky-

dende selskab som vederlag får aktier i det modtagende selskab samt en eventuel kontant udlig-

ningssum jf. § 36 stk. 2. I forhold til figur 4 betyder det, at ejeren af Ejendom ApS skal vederlæg-

ges med anparter i Holding II ApS. 

12.1.3.1.2 Aktieombytning efter § 36 stk. 3 – Helejerskabsombytning – objektive betingelser 

Reglerne i § 36 stk. 3 overlapper i høj grad reglerne i stk. 1 og 2.  Der hvor reglerne adskiller sig 

fra stk. 1 og 2, er at der i stedet for et stemmeflertalskrav er krav om, at det modtagende selskab 

erhverver hele aktiekapitalen i det indskydende selskab. Såfremt det modtagende selskab alle-

rede ejer aktier i det indskydende selskab, er det en betingelse, at det modtagende selskab er-

hverver den resterende aktiekapital. 

 

Ved en skattefri aktieombytning som illustreret i figur 4, betyder det, at Holding II ApS skal over-

tage hele aktiekapitalen i Ejendom ApS, for at betingelserne for skattefri aktieombytning er 

overholdt.  

 

Overlappet mellem stk. 2 og stk. 3 skyldes, at stk. 3 er en national bestemmelse og stk. 1 og 2 er 

en bestemmelse med oprindelse i fusionsdirektivet. Reglen i stk. 3 finder anvendelse på selska-

ber, som ikke vil være omfattet af stk. 1, dvs. et ”selskab i en medlemsstat” eller et selskab uden 

for EU, der ikke kan ligestilles med et dansk kapitalselskab. 

12.1.3.1.3 Fælles bestemmelser – objektive betingelser 

Udover betingelserne i § 36 stk. 1-3 ovenfor er der yderligere betingelser, som skal være opfyldt 

for at kunne foretage skattefri aktieombytning.  

 

For det første skal aktionæren i det indskydende selskab være fuldt skattepligtig til Danmark167.  

 

For det andet skal der udstedes aktier i forbindelse med ombytningen, selvom der er ubegræn-

set adgang til at yde kontant vederlag, fordi der skal være aktier at knytte successionen op på. I 

forhold til ovenstående eksempel vil det sige, at Holding II ApS skal vederlægge Ejer A med an-

                                                             
167 Overgaard & Olesen, Generationsskifte og omstrukturering, 4. udgave, Jurist og Økonomforbundets Forlag, s. 207 
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parter i Holding II ApS for overdragelsen af anparterne i Ejendom ApS, og der kan derfor ikke 

udelukkende ske vederlæggelse ved kontant udligningssum. Det bemærkes, at en eventuel kon-

tant udligningssum vil blive beskattet i henhold til aktieavancebeskatningsloven, som om det er 

et salg af de overdragede aktier jf. fusionsskatteloven § 9 stk. 1-2. 

 

For det tredje er det en administrativ retspraksis, at der ved aktieombytningen ikke sker en for-

skydning i rettigheder eller formueforhold mellem de i ombytningen deltagende aktionærer. I 

litteraturen stilles dog spørgsmålstegn ved, om denne retspraksis med en et generelt krav om, at 

der ikke sker formueforskydning, kan gøres gældende, da det bl.a. menes, at den strider mod 

Leur-Bloem dommen168. Leur-Bloem dommen afgør nogle spørgsmål om fortolkning af de fælles 

beskatningsregler i fusionsdirektivet 90/434/EØF. Den angiver bl.a., at de lokale myndigheder 

skal foretage en samlet undersøgelse af den konkrete transaktion, og at denne skal kunne un-

dergives en retslig prøvelse ved afgørelsen af, om en transaktion har skatteunddragelse eller 

skattesvig som hovedformål169. Et krav om, at der ikke må ske formueforskydning, kan derfor 

kun stilles under forudsætning af, at der er en konkret formodning om skatteundgåelse170. 

 

For det fjerde er det jf. aktieavancebeskatningsloven § 36 stk. 4 en betingelse, at aktieombytnin-

gen gennemføres inden for en periode på højst 6 måneder fra den første ombytningsdag. Reglen 

betyder, at vederlaget for aktierne i ombytningen skal ydes senest 6 måneder efter ombytnings-

dagen, men SKAT kan dog give mulighed for at forlænge fristen jf. § 36 stk. 4 2. pkt. Det er jf. stk. 

4 3. pkt. ikke muligt at foretage ombytning af aktier med tilbagevirkende kraft. 

12.1.3.1.4 Praksis vedrørende tilladelse – subjektive betingelser 

Gennemførelse af en skattefri aktieombytning efter reglerne i aktieavancebeskatningslovens § 

36 stk. 1-3 forudsætter tilladelse fra SKAT, jf. § 36 stk. 1 og 3. Grundlaget for at opnå tilladelse er 

ifølge den juridiske vejledning 2013-2 afsnit C.D.6.3.4 og fusionsskattedirektivets artikel 11 stk. 

1 litra a, at der er tale om forretningsmæssigt begrundede dispositioner, hvilket afhænger af en 

subjektiv vurdering. 

 

En ansøgning om tilladelse, som kun indeholder rene påstande om forretningsmæssige grunde 

uden videre at begrunde aktieombytningen med konkrete planer, vil ikke blive anset som for-

                                                             
168 Serup, Generationsskifte – Omstrukturering, 2. udgave, Karnov Group, s. 587 

Overgaard & Olesen, Generationsskifte og omstrukturering, 4. udgave, Jurist og Økonomforbundets Forlag, s. 208 

169 Sag C-28/95, Leur-Bloem dommen. 

170 Serup, Generationsskifte – Omstrukturering, 2. udgave, Karnov Group, s. 588 
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retningsmæssigt begrundet. Dette var f.eks. tilfældet i SKM2005.167.ØLR, hvor en ansøgning var 

sendt ind med begrundelserne: 1) Minimering af driftsrisiko, 2) på sigt at forberede generati-

onsskifte og 3) muligheden for stiftelse af yderligere datterselskaber i fremtiden. Men ansøgnin-

gen savnede nærmere konkretisering, og der blev ikke givet tilladelse, da det ikke fandtes godt-

gjort, at aktieombytningen ønskedes foretaget ud fra forsvarlige økonomiske betragtninger. 

 

Modsætningen til det forretningsmæssige formål er hvis formålet med aktieombytningen er 

skatteundgåelse eller skatteunddragelse. Hvis der ikke er en reel forretningsmæssig begrundel-

se, og de faktiske forhold heller ikke taler for, at der er en forretningsmæssig begrundelse, vil det 

give anledning til at vurdere, at hovedformålet med aktieombytningen er skatteundgåelse eller 

skatteunddragelse171. Det er skattemyndighederne der har bevisbyrden for, at der er tale om 

skatteundgåelse eller skatteunddragelse jf. bl.a. den tidligere nævnte Leur-Bloem sag172. 

 

Generationsskifte er en ofte anvendt begrundelse for skattefri omstrukturering, og det vil som 

udgangspunkt blive anerkendt, som en forretningsmæssig begrundelse173. Begrebet generations-

skifte i sig selv, er ikke nok begrundelse, men hvis aktieombytningen er nærmere begrundet 

med detaljer om, hvorfor det er nødvendigt for virksomhedens videreførelse, kan det anses som 

forretningsmæssigt begrundet.  Dvs. at der skal være en nærmere redegørelse for, hvordan ge-

nerationsskiftet påtænkes gennemført, og hvorfor en skattefri aktieombytning er nødvendig i 

den forbindelse. Hvis ikke der er en sådan redegørelse har SKAT ikke mulighed for at vurdere, 

hvorvidt det er forretningsmæssigt begrundet.  

 

Et eksempel fra praksis er SKM2003.118.TSS, hvor to anpartshavere i et driftsselskab havde 

begrundet deres ansøgning om skattefri aktieombytning med, at det ville lette et senere genera-

tionsskifte indenfor 5-10 år, lette udbyttepolitikken for driftsselskabet samt gøre det nemmere 

at tilpasse likviditeten i driftsselskabet. Formålet blev anerkendt som forretningsmæssigt og 

dermed ikke skatteundgåelse174. Det synes ikke utænkeligt, at den forholdsvis lange tidshorisont 

på 5-10 år kan have haft en indflydelse på vurderingen. 

 

                                                             
171 Den juridiske vejledning 2013-2 afsnit C.D.6.3.4 

172 Den juridiske vejledning 2013-2 afsnit C.D.6.3.4 

173 Overgaard & Olesen, Generationsskifte og omstrukturering, 4. udgave, Jurist og Økonomforbundets Forlag, s. 343 

174 Overgaard & Olesen, Generationsskifte og omstrukturering, 4. udgave, Jurist og Økonomforbundets Forlag, s. 215 
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Af øvrige forretningsmæssige grunde, der i sig selv eller i kombination med andre begrundelser 

kan gives tilladelse efter i praksis, kan nævnes videre omstrukturering eller hæftelsesbegræns-

ning som f.eks. sikring af opsparede overskud i et holdingselskab175. 

 

En situation, der derimod nemt vil blive anset som skatteundgåelse, er hvor der kort tid efter 

aktieombytningen ønskes et frasalg af aktier i det indskydende selskab176.  

Herudover vil situationer, hvor der ønskes aktieombytning og oprettelse af holdingselskab med 

hovedformålet at udskyde aktieavancebeskatning blive anset som skatteundgåelse177. Et eksem-

pel herpå er SKM2001.37.LSR, hvor Landsskatteretten vurderede,  at hovedformålet med aktie-

ombytningen var at kunne udskyde aktieavancebeskatningen. Der var ikke angivet særlige for-

retningsmæssige formål. Til gengæld var det angivet at man ønskede et frasalg af aktierne efter 

mindst 3 år fra holdingselskabet, hvormed aktieavance var skattefri.  

 

I tilknytning til ovenstående praksis udsendte Skatteministeriet i 2007 en udtalelse178, hvor man 

understrede, at der ikke kan nægtes tilladelse til skattefri omstruktureringer, bare fordi parter-

ne har lagt vægt på den skattemæssige fordel ved omstruktureringen. Det er ifølge udtalelsen 

netop et af fusionsdirektivets grundlæggende formål, at omstruktureringerne skal kunne gen-

nemføres uden, at det udløser beskatning, så længe det også er forretningsmæssigt velbegrun-

det. Der kan derfor kun være tale om skatteundgåelse, hvis hensynet til den skattemæssige for-

del har været den væsentligste årsag til omstruktureringen. 

 

Det synes at fremgå tydeligt af ovenstående praksis, at den forretningsmæssige begrundelse skal 

være konkretiseret, og at aktieombytningen skal have en reel betydning for den forretnings-

mæssige udvikling i selskabet. Samtidig er det tydeligt, at så snart hovedformålet mere ligner 

skatteundgåelse end et forretningsmæssigt formål, så vil det ikke blive anerkendt. 

 

Såfremt man har opnået tilladelse til skattefri aktieombytning, er der krav om at alle ændringer i 

væsentlige vilkår, som lå til grund for tilladelsen, skal anmeldes til SKAT179. Ændrede forhold, 

som skal anmeldes kan generelt karakteriseres som forhold, der kunne tænkes at have ændret 

SKATs vurdering om, hvorvidt en aktieombytning var forretningsmæssigt begrundet jf. ovenfor, 

                                                             
175 Overgaard & Olesen, Generationsskifte og omstrukturering, 4. udgave, Jurist og Økonomforbundets Forlag, s. 217-220 

176 Serup, Generationsskifte – Omstrukturering, 2. udgave, Karnov Group, s. 574-575 

177Overgaard & Olesen, Generationsskifte og omstrukturering, 4. udgave, Jurist og Økonomforbundets Forlag, s. 222 

178 Overgaard & Olesen, Generationsskifte og omstrukturering, 4. udgave, Jurist og Økonomforbundets Forlag, s. 223 

179 Overgaard & Olesen, Generationsskifte og omstrukturering, 4. udgave, Jurist og Økonomforbundets Forlag, s. 224 
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samt forhold der kunne være forudset på tidspunktet for den oprindelige ansøgning180. Forhold, 

der normalt bør anmeldes til skat, kan ifølge praksis181 og den juridiske vejledning182 være: Ind-

gåelse af aftaler om afståelse af aktier i det indskydende selskab, ændringer i ejer- eller kapital-

forhold i det indskydende selskab, ændringer i aktieklasser i det indskydende selskab, andre 

former for ændringer i koncernstrukturen i henhold til fusionsskattedirektivet, tilbagesalg af 

aktier i holdingselskabet, indgåelse af aftaler med betydning for stemmefordelingen i det ind-

skydende selskab eller frasalg af aktiviteter i det indskydende selskab. Forhold der er oplyst i 

den oprindelige anmodning om tilladelse skal ikke dog anmeldes183. 

 

Anmeldelsen skal skriftligt være SKAT i hænde senest tre måneder før, ændringen ønskes gen-

nemført. Såfremt ændringen skyldes udefrakommende forhold, som ikke kan oplyses tre måne-

der før, er fristen 1 måned efter forholdet er kommet anmelderen til kundskab184. 

12.1.3.2 Skattefri aktieombytning uden tilladelse 

De objektive betingelser for skattefri aktieombytning i aktieavancebeskatningsloven § 36 stk. 1-

3 som omtalt i afsnit 12.1.3.1.1 – 12.1.3.1.3 er også gældende for ombytning uden tilladelse185, 

hvorfor der henvises til nævnte afsnit ovenfor. 

 

De objektive betingelser for aktieombytning uden tilladelse fremgår af § 36 stk. 6-7, og vil blive 

redegjort for i det følgende. 

 

For det første skal værdien af vederlagsaktierne med tillæg af eventuel kontant udligningssum 

svare til handelsværdien af de ombyttede aktier jf. § 36 stk. 6, 2. pkt. Der henvises til redegørel-

sen for værdiansættelse af aktierne i afsnit 9.3.2. 

 

For det andet må det modtagende selskab i henhold til § 36 stk. 6, 3. pkt. ikke afstå aktierne i det 

indskydende selskab i en periode på 3 år efter ombytningstidspunktet. Følgende dispositioner 

anses som afståelse i henhold til aktieavancebeskatningsloven: Salg, tilbagesalg til det udsteden-

                                                             
180 Overgaard & Olesen, Generationsskifte og omstrukturering, 4. udgave, Jurist og Økonomforbundets Forlag, s. 225 

181 Overgaard & Olesen, Generationsskifte og omstrukturering, 4. udgave, Jurist og Økonomforbundets Forlag, s. 225-233 

182 Den juridiske vejledning 2013-2 afsnit C.D.6.3.6.1 

183 Den juridiske vejledning 2013-2 afsnit C.D.6.3.6.1 

184 Den juridiske vejledning 2013-2 afsnit C.D.6.3.6.1 

185 Den juridiske vejledning 2013-2 afsnit C.D.7.4.1 
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de selskab, bytte, konkurs eller tvangsopløsning, likvidation, vedtægtsændringer, som medfører 

formueforskydning mellem aktionærerne og kapitalnedsættelse186. 

 

Uanset ovenstående bindingskrav kan aktierne i det indskydende selskab jf. § 36 stk. 6, 4. pkt. 

afstås i forbindelse en skattefri omstrukturering af det modtagende eller indskydende selskab, 

dog betinget af, at vederlæggelse ved omstruktureringen kun sker i aktier. Den resterende løbe-

tid af det 3 års bindingskrav fortsætter i så fald på de deltagende selskaber i omstrukturerin-

gen187. 

 

Hvis en afståelse alligevel skulle blive aktuel, er der mulighed for at søge om tilladelse hos SKAT, 

såfremt afståelsen vurderes at være forretningsmæssigt begrundet188. 

 

Afslutningsvist skal det nævnes at selskabet jf. § 36 stk. 7 har pligt til at give SKAT oplysning om 

den foretagne skattefrie aktieombytning uden tilladelse senest samtidig med indgivelsen af selv-

angivelsen for det indkomstår, hvor aktieombytningen er foretaget. Det er dog ikke en betingel-

se for aktieombytningens gennemførelse189. Herudover skal SKAT have meddelelse om eventuelt 

salg af aktierne i det indskydende selskab indenfor bindingsperioden senest en måned efter af-

ståelsen.  

12.1.3.3 Valg af model: Med eller uden tilladelse 

Ved sammenholdelse af reglerne ovenfor, fremgår det, at den helt store forskel mellem skattefri 

aktieombytning med og uden tilladelse er, at reglerne med tilladelse er subjektive og reglerne 

uden tilladele er objektive. Da den subjektive del jf. ovenfor stiller krav til, at der er tale om en 

forretningsmæssigt begrundet transaktion, vil det være afgørende for valget, om der rent faktisk 

er tale om en forretningsmæssigt begrundet transaktion.  

 

Hvis man ønsker at foretage skattefri aktieombytning uden en forretningsmæssig begrundelse, 

skal man derfor anvende reglerne om aktieombytning uden tilladelse.  

 

Reglerne om aktieombytning uden tilladelse indeholder dog en betingelse om et 3 års bindings-

krav på aktierne i det indskydende selskab. Hvis man ved, at der er risiko for efterfølgende æn-

                                                             
186 Overgaard & Olesen, Generationsskifte og omstrukturering, 4. udgave, Jurist og Økonomforbundets Forlag, s. 241 

187 Overgaard & Olesen, Generationsskifte og omstrukturering, 4. udgave, Jurist og Økonomforbundets Forlag, s. 242 

188 Den juridiske vejledning 2013-2 afsnit C.D.7.4.1 

189 Overgaard & Olesen, Generationsskifte og omstrukturering, 4. udgave, Jurist og Økonomforbundets Forlag, s. 244 
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dringer i de oprindelige forudsætninger, f.eks. ved en forventet afståelse af aktierne i det ind-

skydende selskab, bør man anvende reglerne om ombytning med tilladelse. Ved efterfølgende 

anmeldelse til SKAT er der dermed mulighed for at få SKATs tilladelse til at gennemføre aktie-

ombytningen, på trods af de ændrede forudsætninger, under hensyn til SKATs vurdering af den 

forretningsmæssige begrundelse. 

12.1.4 Case eksempel 

I forhold til casevirksomheden kan det være relevant at overveje en skattefri aktieombytning af 

Ejendom ApS, fordi den lige nu er ejet 100 % af ejer A privat. I tilfælde af et salg eller en over-

dragelse i forbindelse med et generationsskifte vil det derfor udløse aktieavancebeskatning hos 

Ejer A på marginalt op til 42 % jf. afsnit 11.1.  

Især for selskabet Ejendom ApS kan det være relevant at oprette en holdingstruktur, hvor ejen-

dommen ved et ”salg på aktier”190 kan sælges skattefrit, og provenuet kan blive i holdingselska-

bet til senere udlodning med en beskatning på ned til 27 %, såfremt der kun udloddes udbytte 

under grænsen for den lave aktieskat jf. afsnit 11.1. Det er særligt relevant for Ejendom ApS, da 

dette selskab ikke kan overdrages med succession, da det er omfattet af pengetanksreglen jf. 

afsnit 11.2.1. 

 

Den skattemæssige konsekvens af overdragelse uden succession er beregnet i afsnit 10.6 og 

11.7, og udgør DKK 1.656.900. 

 

Såfremt der foretages en skattefri aktieombytning af Ejendom ApS, bør det foretages efter de 

objektive regler jf. afsnit 12.1.3.2, dvs. uden tilladelse. Hovedformålet med ombytningen og op-

rettelsen af holdingstrukturen vil nemlig som angivet ovenfor være skatteudskydelse. Det bety-

der som nævnt i afsnit 12.1.3.2, at der er et 3 års bindingskrav på aktierne. Såfremt aktieombyt-

ningen gennemføres og betingelserne i afsnit 12.1.3.1.1 – 12.1.3.1.3 og 12.1.3.2 antages opfyldt 

vil det have nedenstående konsekvenser. 

 

Ejer A overdrager sine anparter i Ejendom ApS til et nystiftet Holding II ApS som apportindskud. 

Ejendom ApS’ handelsværdi på ombytningstidspunktet bliver Holding II ApS’ anskaffelsessum 

og -tidspunkt. Anskaffelsessummen er DKK 4.487.000 jf. tabel 9 i bilag 3. 

 

                                                             
190 Ved ”salg på aktier” menes at aktierne i selskabet overdrages frem for ejendommen alene. Dermed kan spares omkostninger 

til tinglysning, ændring af kontrakter, ændring af finansiering mv. 
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Ejer A modtager som vederlag for anparterne i Ejendom ApS, 100 % af anparterne i Holding II 

ApS, som succederer i anskaffelsestidspunkt, anskaffelsessum og anskaffelseshensigten der var 

knyttet til anparterne i Ejendom ApS jf. afsnit 12.1.2.2. Anskaffelsessummen for anparterne i 

Holding II ApS er 542.000 jf. afsnit 6.5 og anskaffelsestidspunktet er 1. januar 2011 jf. kapitel 6.2. 

12.2 Tilførsel af aktiver 

12.2.1 Formål 

Formålet med tilførsel af aktiver er bl.a. at etablere en holdingstruktur, at optage en ny medejer 

eller at separere flere aktiviteter i hvert sit selskab. 

 

En holdingstruktur kan være hensigtsmæssig, hvis man ønsker at kunne modtage skattefrit ud-

bytte fra datterselskabet eller sælge aktierne i et driftsselskab skattefrit, som det er omtalt ved 

skattefri aktieombytning ovenfor i afsnit 12.1.1. I modsætning til aktieombytning er der ved til-

førsel af aktiver, med visse begrænsninger, mulighed for at bibeholde udvalgte aktiver i holding-

selskabet191. 

 

Herudover kan det være relevant at udskille en del af virksomheden i et separat selskab. F.eks. 

kan et driftsselskab, som ejer en ejendom have en interesse i at slanke balancen og udskille 

ejendommen til et separat selskab.  

 

Modellen giver endvidere mulighed for at optage en ny ejer af et driftsselskab uden, at hovedak-

tionæren skal realisere sine aktier i dette. Det kan f.eks. ske ved, at driften indskydes i et nystif-

tet selskab, hvor den nye medejer indskyder kontanter eller andre værdier i forhold til den øn-

skede ejerandel. Tilsvarende giver modellen mulighed for selv at blive medejer af et eksisteren-

de selskab ved at indskyde en virksomhed eller en del heraf i det eksisterende selskab med ejer-

skab i dette selskab som vederlag192. 

 

Hvis et driftsselskab har flere aktiviteter, kan det endvidere have interesse at opdele aktiviteter-

ne i flere selvstændige virksomheder. Det kunne f.eks. være tilfældet, hvor et driftsselskab har 

oparbejdet betydelige værdier, som man ønsker at sikre ved at adskille en evt. risikofyldt drift 

fra de opsparede værdier. Det skal her bemærkes, at forpligtelser, som er opstået før overdra-

                                                             
191 Bille, Jensen & Nielsen, Omstrukturering – skatteregler i praksis, 1. udgave, 1. oplag, s. 129 

192 Bille, Jensen & Nielsen, Omstrukturering – skatteregler i praksis, 1. udgave, 1. oplag, s. 109-110 
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gelsestidspunktet er knyttet til den juridiske enhed193, og ikke til de overførte aktiver. Såfremt 

der kan være latente forpligtelser fra tidligere perioder, kan det derfor være en fordel at anven-

de aktieombytning som alternativ, da holdingselskabet i den model er en ny juridisk enhed. 

12.2.2 Forklaring af modellen og de skattemæssige konsekvenser 

Tilførsel af aktiver skal i henhold til fusionsskattelovens § 15 c stk. 2 forstås som den transakti-

on, hvorved et selskab (det indskydende) uden at være opløst tilfører den samlede eller en eller 

flere grene af sin virksomhed til et andet selskab (det modtagende) mod at få tildelt aktier eller 

anparter i det modtagende selskabs kapital. 

 

I praksis foregår det enten ved, at et nyt selskab stiftes, hvor tilførslen af virksomhedens aktiver 

og passiver er apportindskud i det nye selskab, eller ved tilførsel af virksomhedens aktiver og 

passiver til et allerede eksisterende selskab som en kapitalforhøjelse. I relation til casevirksom-

heden kan der foretages tilførsel af aktiver som illustreret i figur 5 nedenfor, under forudsæt-

ning af betingelserne er opfyldt. 

 

I figur 5 er vist to eksempler på, hvordan tilførsel aktiver kan anvendes på casevirksomheden. 

Det første eksempel er at overdrage virksomheden i Drift A/S til et nystiftet selskab og lade 

ejendommen blive i det oprindelige selskab, som herefter kaldes Ejendom II ApS.  Herved er 

balancen i Drift A/S blevet slanket, så en videre overdragelse af Drift A/S vil kræve finansiering 

af en mindre overdragelsessum for erhverver. 

I det andet eksempel anvendes tilførsel af aktiver til at etablere en holdingstruktur, hvor ejen-

domsselskabet, Ejendom ApS, kan overdrages, uden at det udløser beskatning hos Ejer A, da der 

vil være tale om afståelse af datterselskabsaktier jf. aktieavancebeskatningsloven §§ 4 A og 8. 

Herudover kan frie reserver løbende udloddes skattefrit til Holding II ApS jf. selskabsskattelo-

vens § 13 stk. 1 nr. 2. 

 

 

Figur 5 - Tilførsel af aktiver i casevirksomheden [Kilde: Egen tilvirkning] 

                                                             
193 Overgaard & Olesen, Generationsskifte og omstrukturering, 4. udgave, Jurist og Økonomforbundets Forlag, s. 328 
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12.2.2.1 Skattepligtig tilførsel af aktiver 

Tilførsel af aktiver kan foretages enten skattepligtigt eller skattefrit. Ved en skattepligtig over-

dragelse er tilførslen af aktiver at betragte som en almindelig afståelse af aktiver og passiver til 

handelsværdien på salgstidspunktet. 

 

Ved afståelsen skal det indskydende selskab avancebeskattes efter de gældende regler for de 

aktiver, der overdrages. Samtidig anses det modtagende selskab for at have anskaffet de over-

dragne aktiver og passiver til handelsværdien på overdragelsestidspunktet194. 

Ved den skattepligtige tilførsel af aktiver er der jf. selskabsskattelovens § 4 stk. 5 mulighed for at 

foretage overdragelsen med tilbagevirkende kraft, dog højst 6 måneder, såfremt der overdrages 

til et nystiftet datterselskab195. 

 

Det kan være en fordel at foretage en skattepligtig tilførsel af aktiver, hvis de skattemæssige 

avancer kan rummes i de skattemæssige underskud fra tidligere år i det indskydende selskab. 

De pågældende underskud vil være svært anvendelige efterfølgende, såfremt der blot er et hol-

dingselskab uden særlige skattepligtige indtægter tilbage efter tilførslen196. Underskuddene vil jf. 

fusionsskattelovens § 8 stk. 6 ikke kunne anvendes i det nystiftede selskab, såfremt underskud-

dene er opstået før det indskydende og modtagende selskab har været sambeskattet i henhold 

til selskabsskattelovens § 31. Ved at foretage tilførslen skattepligtigt, kan det indskydende sel-

skab dermed udnytte de skattemæssige underskud fra tidligere indkomstår, og dermed helt 

undgå beskatning af avancen fremfor blot at udskyde beskatningen ved at lade det modtagende 

selskab succedere jf. reglerne om skattefri tilførsel af aktiver nedenfor. 

 

Herudover kan det foretrækkes at gennemføre tilførslen skattepligtigt, såfremt der ikke er no-

gen store skattemæssige avancer på de overførte aktiver og passiver, fordi man herved undgår 

de betingelser og begrænsninger, som følger af en skattefri tilførsel jf. de følgende afsnit. 

12.2.2.2 Skattefri tilførsel af aktiver 

Ved skattefri tilførsel af aktiver anses de modtagne aktiver og passiver i det modtagende selskab 

for anskaffet på de tidspunkter, anskaffelsessummer og anskaffelseshensigt, som det indskyden-

de selskab har anskaffet dem til jf. fusionsskattelovens § 8 stk. 1 og 2. Endvidere succederes der i 

de skattemæssige saldi, dvs. med fradrag af skattemæssige afskrivninger foretaget af det ind-

                                                             
194 Bille, Jensen & Nielsen, Omstrukturering – skatteregler i praksis, 1. udgave, 1. oplag, s. 113 

195 Bille, Jensen & Nielsen, Omstrukturering – skatteregler i praksis, 1. udgave, 1. oplag, s. 113 

196 Bille, Jensen & Nielsen, Omstrukturering – skatteregler i praksis, 1. udgave, 1. oplag, s. 113 
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skydende selskab. Denne succession betyder, at afståelsesbeskatningen på aktiverne udskydes 

til de afstås i det modtagende selskab, og ikke beskattes i det indskydende selskab jf. § 15 d stk. 1 

Som vederlag for den overdragne virksomhed eller gren af virksomhed modtager det indsky-

dende selskab aktier i det modtagende selskab. Aktierne anses for anskaffet til handelsværdien 

af de tilførte aktiver og passiver jf. afsnit 12.2.3.1.1 nedenfor. Anskaffelsestidspunktet er tids-

punktet for vedtagelsen af tilførslen197.   

 

Fusionsdatoen, hvorfra tilførslen har retsvirkning i forhold til indkomstopgørelsen, er dog ikke 

nødvendigvis sammenfaldende med datoen for vedtagelsen, da fusionsskatteloven giver mulig-

hed for skattefri tilførsel med tilbagevirkende kraft. Fusionsdatoen er i henhold til fusionsskatte-

lovens § 5 stk. 1 sammenfaldende med første dag i det modtagende selskabs regnskabsår. Når 

det modtagende selskab er nystiftet kan fusionsdatoen ifølge § 5 stk. 2 være med 18 måneders 

tilbagevirkende kraft, men ifølge selskabslovens § 40 stk. 6 kan åbningsbalancen tidligst have 

virkning fra den første dag i det indskydende selskabs regnskabsår. Det betyder, at tilførslen 

maksimalt kan have virkning med 12 måneders tilbagevirkende kraft, medmindre det indsky-

dende selskab har et regnskabsår over 12 måneder i tilførselsåret. Såfremt der opstår eller op-

hører koncernforbindelse i henhold til selskabsskattelovens § 31 C ved transaktionen anvendes 

tidspunktet for koncernetableringens ophør henholdsvis etablering som fusionsdato. Ved kon-

cernetablering med et nystiftet selskab eller et skuffeselskab anses fusionsdatoen dog som den 

første dag i det nye selskabs indkomstår jf. selskabsskattelovens § 31 stk. 5.198  

 

Da tilførsel af aktiver udelukkende er en transaktion mellem det indskydende og det modtagen-

de selskab, har tilførslen ikke nogen skattemæssige virkninger for aktionæren i det indskydende 

selskab. 

12.2.3 Lovgrundlag og betingelser 

Som ved skattefri aktieombytning er lovgrundlaget baseret på fusionsdirektivet 90/434/EØF, 

som senere er ændret ved Rådets direktiv 2005/19/EF, og som nu er nedskrevet i 

2009/133/EF199. Direktivet er inkorporeret i dansk ret i fusionsskattelovens § 15c og d. Skattefri 

tilførsel af aktiver kan enten ske efter tilladelse fra SKAT jf. § 15 c stk. 1, 2. pkt. eller uden tilla-

delse jf. § 15 c stk. 1, 4. pkt. I afsnit 12.2.3.1 vil betingelserne for skattefri tilførsel med tilladelse 

                                                             
197 Den juridiske vejledning 2013-2, afsnit C.D.6.2.6.4 

198 Den juridiske vejledning 2013-2, afsnit C.D.5.2.4 

199 Overgaard & Olesen, Generationsskifte og omstrukturering, 4. udgave, Jurist og Økonomforbundets Forlag, s. 284 



 

Side 75 af 149  

 

 Omstrukturering og generationsskiftemodeller   

blive gennemgået, og i afsnit 12.2.3.2 vil reglerne for skattefri tilførsel uden tilladelse blive gen-

nemgået. 

12.2.3.1 Skattefri tilførsel af aktiver med tilladelse 

12.2.3.1.1 Fælles bestemmelser – objektive betingelser 

Første betingelse for skattefri tilførsel af aktiver er, at der skal være tale om overdragelse af en 

virksomhed eller en gren af en virksomhed jf. § 15 c stk. 2, 1. pkt. Ved en gren af en virksomhed 

forstås i henhold til § 15 c stk. 2, 2. pkt.: ”… alle aktiver og passiver i en afdeling af et selskab, 

som ud fra et organisationsmæssigt synspunkt udgør en selvstændig bedrift, dvs. en samlet en-

hed, der kan fungere ved hjælp af egne midler.” 

I tilfælde, hvor en virksomheds samlede aktiver og passiver overdrages til det modtagende sel-

skab, vil det ikke være vanskeligt at afgøre, at betingelserne må anses for opfyldt200. Derimod kan 

det være vanskeligt at vurdere, hvornår der er tale om en gren af en virksomhed, som opfylder 

betingelserne ovenfor, da det må bero på et skøn, om virksomhedsgrenen udgør en selvstændig 

bedrift, samt om den kan fungere for egne midler.  

 

Praksis på området er, at det ikke har afgørende betydning om aktivet eller passivet er nødven-

digt for virksomhedens videreførelse. Men det er derimod afgørende om det hører naturligt til 

den overdragne virksomhed eller virksomhedsgren201.   

 

Eksempelvis kan provenuet og gælden fra et optaget lån ikke adskilles, så f.eks. kun gælden 

overføres til det modtagende selskab jf. bl.a. TfS 1999 297 LR. I denne sag ønskede man at be-

holde en likvid beholdning på DKK 1.649.000 i det indskydende selskab, hvoraf DKK 541.000 var 

provenuet fra et banklån, som man ønskede at overføre til det modtagende selskab. Ligningsrå-

det gav tilladelse til den skattefri tilførsel af aktiver, men gjorde tilladelsen betinget af, at låne-

provenuet og den tilhørende gældsforpligtelse blev holdt samlet enten i det indskydende eller 

det modtagende selskab. Denne praksis understøttes også af en EU-domstolsafgørelse, som gen-

givet i TfS 2002 211. Ifølge EU-domstolen foreligger der ikke en tilførsel af aktiver i overens-

stemmelse med fusionsdirektivet, såfremt låneprovenuet fra et betydeligt lån bevares i det ind-

skydende selskab, hvis det tilhørende lån overføres til det modtagende selskab.  

 

                                                             
200 Overgaard & Olesen, Generationsskifte og omstrukturering, 4. udgave, Jurist og Økonomforbundets Forlag, s. 287 

201 Overgaard & Olesen, Generationsskifte og omstrukturering, 4. udgave, Jurist og Økonomforbundets Forlag, s. 296 
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Fast ejendom anses som udgangspunkt som en gren, uanset om virksomheden drives fra den 

samme ejendom202 i henhold til den juridiske vejleding 2013-2 afsnit C.D.6.2.3.1. 

 

Ifølge bestemmelsen i § 15 c stk. 2, skal virksomhedsgrenen kunne anses som en selvstændig 

bedrift ud fra et organisationsmæssigt synspunkt. Dvs. at virksomhedsgrenen skal kunne funge-

re uafhængigt af den virksomhed, som bliver tilbage i det indskydende selskab. Bedømmelsen 

skal ske ud fra de særlige omstændigheder i hvert tilfælde, hvilket ifølge en udtalelse fra EU-

domstolen203 i første række er ud fra et funktionelt synspunkt og i anden række et finansielt 

synspunkt. Det vil sige, at det for det første er afgørende om virksomheden rent operationelt kan 

fungere, som den er overdraget, og dernæst om det finansielt kan hænge sammen. 

 

SKATs opfattelse ifølge den juridiske vejledning204 er da også i overensstemmelse hermed, idet 

der står, at virksomheden ikke falder ind under definitionen af en virksomhed eller en gren af en 

virksomhed, hvis den ikke kan fungere ved egne midler, herunder egne lånemuligheder hos uaf-

hængige långivere eller uden lån eller sikkerhed fra moderselskabet. 

Denne praksis fremgår f.eks. af TfS 1996 669, hvor tilladelse til skattefri tilførsel af aktiver kun 

kunne gives, hvis kautionen til de modtagende selskaber blev ophævet. Praksis er dog efterføl-

gende blevet justeret efter en afgørelse i EU-domstolen jf. TfS 2002 211205. EU-domstolen udtaler 

i sagen, at en sikkerhedsstillelse for det modtagende selskabs kredit fra aktionærerne ikke i sig 

selv udelukker, at den tilførte bedrift er af selvstændig karakter. Det kræver derimod en vurde-

ring ud fra det modtagende selskabs finansielle situation som helhed, om det kan overleve uden 

hjælp fra moderselskabets aktionærer. Dvs. om det gennem egne indtægter er i stand til at beta-

le renter og afdrag på de overtagne gældsposter.  

 

Den anden betingelse jf. § 15 c stk. 2, 1. pkt. er at det indskydende selskab skal vederlægges i 

aktier i det modtagende selskab. Af dette kan udledes, at det udelukkende er vederlæggelse af 

aktier, og der dermed ikke er mulighed for kontant vederlæggelse, som der er ved aktieombyt-

ning. Det betyder, at såfremt det modtagende selskab allerede er eksisterende, skal der ske en 

kapitalforhøjelse, medmindre selskabet besidder egne kapitalandele, som kan vederlægges til 

det indskydende selskab. I situationer, hvor det indskydende og det modtagende selskab har 

                                                             
202 Overgaard & Olesen, Generationsskifte og omstrukturering, 4. udgave, Jurist og Økonomforbundets Forlag, s. 292 

203 SKM2002.620.EFD 

204 Den juridiske vejledning 2013-2, afsnit C.D.6.2.3.2 

205 Overgaard & Olesen, Generationsskifte og omstrukturering, 4. udgave, Jurist og Økonomforbundets Forlag, s. 305 
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samme ejer, er det dermed ikke tilstrækkeligt, at det modtagende selskab blot stiger i værdi206, 

som følge af tilførslen207. Vederlagsaktierne værdiansættes til handelsværdien på tilførselstids-

punktet jf. afsnit 12.2.3.1.3 nedenfor. 

 

I praksis er kravet om vederlæggelse i form af aktier og det deraf afledte forbud mod kontantve-

derlæggelse afspejlet i en række afgørelser og sager, hvor udlodninger, mellemregninger og lig-

nende efter tilførslen er blevet anset som kontantvederlag, hvormed betingelsen for skattefri 

tilførsel ikke ansås for opfyldt.  

 

Et eksempel herpå er f.eks. i TfS 1998 825 LR, hvor tilladelse blev givet under forudsætning af at 

en skyldig udlodning og en mellemregning til det indskydende selskab udgik af åbningsbalancen, 

da vederlaget udelukkende måtte ske i form af aktier.  

 

I tilfælde af udlodning fra det modtagende til det indskydende selskab, er praksis, at udlodnin-

gen anses som kontantvederlæggelse, hvis den er en del af en forud bestemt sammenhængende 

transaktionsrække, som starter med den skattefri tilførsel208. Afgørelsen afhænger dog af en 

konkret vurdering af de samlede omstændigheder fra sag til sag, hvilket bl.a. fremgår af højeste-

retsdommen i SKM2011.501.HR. 

 

I SKM 2011.501.HR udloddede et selskab DKK 19 mio. til det indskydende selskab på trods af et 

overskud i perioden efter tilførslen på kun DKK 1,8 mio. SKAT anså udlodningen som værende 

kontant vederlæggelse, og tilbagekaldte derfor sin tilladelse. De 19 mio. var finansieret ved, at et 

andet selskab indskød midlerne i det modtagende selskab ved en kapitalforhøjelse kort tid efter 

tilførslen af aktiver. Højesteret vurderede at forbuddet mod kontantvederlæggelse ikke var 

overholdt, fordi der var aftalt en bindende og samlet plan for forløbet af den skattefritilførsel 

inklusive kapitalforhøjelsen i det modtagende selskab209.  

 

I SKM 2006.403.SKAT blev en udlodning, der ligesom sagen ovenfor oversteg årets resultat, der-

imod ikke anset som stridende mod kontantvederlæggelsesforbuddet. Begrundelsen var, at ud-

                                                             
206 Se endvidere diskussionen af ombytningsforholdet i afsnit 12.4.3 om ombytningsforholdet ved skattefri fusion. 

207 Den juridiske vejledning 2013-2, afsnit CD.6.2.4.1 

208 Den juridiske vejledning 2013-2, afsnit C.D.6.2.4.2 

209 Den juridiske vejledning 2013-2, afsnit C.D.6.2.4.2 
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lodningen hidrørte fra frie reserver i det modtagende selskab, som var opstået i tiden inden den 

skattefri tilførsel af aktiver210.  

 

Praksis omkring størrelsen af udbytte, der kan udloddes, uden at det anses som kontantveder-

læggelse, antyder, at der alene kan udloddes midler, som er optjent i det modtagende selskab 

selv efter tilførslen. I SKM2001.342.TSS blev en udlodning på DKK 1,7 mio. i forhold til et over-

skud på DKK 700.000 anset som kontantvederlag, da det resterende beløb på ca. 1 mio. stam-

mede fra overkursen i forbindelse med tilførslen af aktiverne i det modtagende selskab.  

 

Sammenfattende kan udlodning accepteres, såfremt det hidrører fra midler, som det modtagen-

de selskab selv har optjent før tilførslen, eller i perioden efter tilførslen af aktiver. Hvis der der-

imod er tale om en samlet bindende plan for tilførsel af aktiverne, kan udlodning blive anset som 

kontantvederlæggelse, hvilket strider mod den objektive betingelse i fusionsskatteloven § 15 c 

stk. 2, 1. pkt. Da det kan have store konsekvenser for det indskydende selskab i form af avance-

beskatning, hvis den skattefri tilførsel bliver skattepligtig, må det anbefales at forholdet forelæg-

ges for SKAT inden udlodningen vedtages211. Især hvis udlodningen overstiger det modtagende 

selskabs resultat i perioden efter tilførslen. 

 

En tredje betingelse for skattefri tilførsel, er ifølge fusionsskatteloven § 5 stk. 1, at tilførselsdato-

en skal være den samme som skæringsdatoen for det modtagende selskabs regnskabsår, hvilket 

der er nærmere redegjort for i afsnit 12.2.2.2. 

 

Udover betingelserne ovenfor indeholder fusionsskattelovens § 8 stk. 6-8 bestemmelser om 

underskudsfremførsel og fremførsels af kildeartsbegrænsede tab. Fremførselsberettigede un-

derskud fra tidligere år, kan ikke anvendes i det modtagende selskab jf. § 8 stk. 6, 1. pkt.  

Underskud, der er opstået mens det indskydende og modtagende selskab har været sambeskat-

tet i henhold til selskabsskattelovens § 31, kan dog godt anvendes i det modtagende selskab. 

Denne undtagelse gælder dog ikke, hvis det modtagende selskab har modtaget aktiver eller pas-

siver fra selskaber, som ikke var en del af sambeskatningen på tidspunktet, hvor underskuddet 

opstod jf. § 8 stk. 6, 3. pkt. 

 

                                                             
210 Overgaard & Olesen, Generationsskifte og omstrukturering, 4. udgave, Jurist og Økonomforbundets Forlag, s. 310 

211 Overgaard & Olesen, Generationsskifte og omstrukturering, 4. udgave, Jurist og Økonomforbundets Forlag, s. 310 
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Kildeartsbegrænsede tab vedr. aktieavancebeskatningsloven, kursgevinstloven og ejendoms-

avancebeskatningsloven kan ligeledes ikke bringes til fradrag i det modtagende selskab. 

12.2.3.1.2 Praksis vedrørende tilladelse – subjektive betingelser 

Gennemførelse af en skattefri tilførsel af aktiver efter reglerne i fusionsskatteloven forudsætter 

jf. § 15 c stk. 1, 2. pkt., at der er opnået tilladelse fra SKAT. Grundlaget for at opnå tilladelse er jf. 

fusionsskattedirektivets artikel 15 stk. 1, litra a, at der er tale om en forretningsmæssigt begrun-

det transaktion, og at hovedformålet dermed ikke er skatteundgåelse eller skatteunddragelse212. 

Praksis for opnåelse af tilladelse samt praksis for anmeldelse af væsentligt ændrede forhold er 

sammenfaldende med praksis for skattefri aktieombytning213, hvorfor der henvises til afsnit 

12.1.3.1.4 ovenfor for nærmere gennemgang heraf. 

12.2.3.1.3 Særligt om værdiansættelse ved skattefri tilførsel af aktiver 

Ifølge de gamle regler i fusionsskatteloven før ændringen ved lov nr. 525 af 12. juni 2009 skulle 

aktierne i det modtagende selskab ifølge § 15 d stk. 4 værdiansættes til den skattemæssige vær-

di af aktiverne og passiverne opgjort efter reglerne i § 4 stk. 2 i lov om skattefri virksomheds-

omdannelse. Dvs. aktiverne og passivernes værdi med fradrag af skattepligtig avance, hvormed 

der kunne opstå en negativ anskaffelsessum, som skulle medregnes som avance ved senere af-

ståelse af aktierne jf. den daværende § 15 d stk. 6214. Ifølge den gældende215 § 15 d stk. 4 værdi-

ansættes aktierne til handelsværdien af aktiverne og passiverne216. For nærmere gennemgang af 

værdiansættelsesreglerne ved overdragelse mellem interesseforbundne parter henvises til af-

snit 9.3.1 og 9.3.2. 

12.2.3.2 Skattefri tilførsel af aktiver uden tilladelse 

Fusionsskattelovens § 15 c stk. 1, 4. pkt. giver mulighed for at gennemføre en skattefri tilførsel af 

aktiver uden tilladelse, såfremt nogle yderligere objektive krav er overholdt. De objektive krav 

som er beskrevet i afsnit 12.2.3.1.1 ovenfor om skattefri tilførsel af aktiver med tilladelse er lige-

ledes gældende. 

 

                                                             
212 Den juridiske vejledning, 2013-2, afsnit C.D.2.5 

213 Overgaard & Olesen, Generationsskifte og omstrukturering, 4. udgave, Jurist og Økonomforbundets Forlag, s. 317-320 

214 Karnov, http://revisor.karnovgroup.dk/document/7000522492/elem/LBKG20121120_P15D?versid=687-1-

2013#relation-RRTT 20-09-2013 

215 Lov nr. 525 af 12. juni 2009, § 8 stk. 1 nr. 14 

216 Overgaard & Olesen, Generationsskifte og omstrukturering, 4. udgave, Jurist og Økonomforbundets Forlag, s. 323 

http://revisor.karnovgroup.dk/document/7000522492/elem/LBKG20121120_P15D?versid=687-1-2013#relation-RRTT
http://revisor.karnovgroup.dk/document/7000522492/elem/LBKG20121120_P15D?versid=687-1-2013#relation-RRTT
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Ved skattefri tilførsel af aktiver uden tilladelse er det en objektiv betingelse jf. § 15 c stk. 1, 5 pkt. 

at det indskydende selskab ikke afstår aktierne i det modtagende selskab i en periode på tre år 

efter vedtagelsen af tilførslen. Der er således tale om et tre års bindingskrav, som det også er 

tilfældet ved skattefri aktieombytning jf. afsnit 12.1.3.2. Ligesom ved skattefri aktieombytning 

anses følgende dispositioner som afståelse: Salg, tilbagesalg til det udstedende selskab, bytte, 

konkurs eller tvangsopløsning, likvidation, vedtægtsændringer, som medfører formueforskyd-

ning mellem aktionærerne og kapitalnedsættelse217. 

 

Uanset ovenstående bindingskrav kan aktierne i det modtagende selskab afstås i forbindelse 

med en skattefri omstrukturering af det indskydende eller modtagende selskab, under betingel-

se af at vederlæggelse ved omstruktureringen kun sker i aktier jf. § 15 c stk. 1, 6. pkt.. Den reste-

rende løbetid af det 3 års bindingskrav finder i så fald anvendelse på de deltagende selskaber i 

omstruktureringen jf. § 15 c stk. 1, 7. pkt.. F.eks. kan det modtagende selskab deltage i en skatte-

fri aktieombytning, hvor der etableres et mellemholdingselskab, mellem det indskydende og et 

modtagende selskab, uden at skattefriheden af tilførslen bliver påvirket. Det tre års bindings-

krav vil herefter i sin restløbetid være overført til det indskydende selskabs aktier i mellemhol-

dingselskabet218. 

 

Hvis en afståelse indenfor 3 år alligevel skulle blive aktuel, er der dog mulighed for at søge om 

tilladelse hos SKAT, såfremt såvel tilførslen som afståelsen vurderes at være forretningsmæssigt 

begrundet219. 

 

Selskabet har jf. § 15 c stk. 8 pligt til at give SKAT oplysning om den foretagne skattefri tilførsel 

af aktiver uden tilladelse senest samtidig med indgivelsen af selvangivelsen for det indkomstår, 

hvor tilførslen er gennemført. Det er dog ikke en betingelse for aktieombytningens gennemførel-

se220. Herudover skal SKAT have meddelelse om eventuelt afståelse af aktierne i det modtagende 

selskab inden bindingsperiodens udløb senest en måned efter afståelsen jf. § 15 c stk. 8, 2. pkt.  

12.2.3.3 Valg af model: Med eller uden tilladelse 

Overvejelserne om valg af brug af de subjektive regler med tilladelse eller de objektive regler 

uden tilladelse er principielt de samme som ved skattefri aktieombytning, da det igen er en af-

                                                             
217 Overgaard & Olesen, Generationsskifte og omstrukturering, 4. udgave, Jurist og Økonomforbundets Forlag, s. 321 og 241 

218 Den juridiske vejledning 2013-2, afsnit C.D.7.3.1 

219 Den juridiske vejledning 2013-2, afsnit C.D.7.3.1 

220 Den juridiske vejledning 2013-2, afsnit C.D.7.3.2 
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vejning af det 3 års bindingskrav i forhold til den forretningsmæssige begrundelse. Kort sagt bør 

man anvende de subjektive regler med tilladelse, såfremt transaktionen er forretningsmæssigt 

begrundet, og man måske forventer, at der skal ske et salg af aktierne i det modtagende selskab 

inden 3 år. Modsat bør man anvende de objektive regler uden tilladelse, hvis transaktionen ikke 

er forretningsmæssigt begrundet. Se endvidere overvejelserne i afsnit 12.1.3.3. 

 

Ved skattefri tilførsel af aktiver kan det jf. afsnit 12.2.3.1.1 ovenfor være vanskeligt at vurdere 

om betingelserne vedrører den overførte virksomhed eller en gren heraf er opfyldt. I så fald bør 

det overvejes at indhente bindende ligningssvar221 fra SKAT, så det ikke risikeres, at transaktio-

nen senere bliver skattepligtig. I samme situation kan man anvende de subjektive regler med 

tilladelse, såfremt transaktionen vurderes at være forretningsmæssigt begrundet. 

12.2.3.4 Aktieombytning eller tilførsel af aktiver 

Ved sammenholdelse af reglerne for skattefri aktieombytning og skattefri tilførsel af aktiver som 

beskrevet ovenfor, bliver det tydeligt, at der er mange ligheder. Men hver model har alligevel 

sine fordele og ulemper.  

 

Ved aktieombytning er det aktierne og ikke aktiver og passiver, der indskydes, og aktiverne og 

passiverne bliver derfor i den samme juridiske enhed. Ved tilførsel af aktiver overdrages aktiver 

og passiver, herunder medarbejdere mv., til en ny juridisk enhed, hvilket kan medføre betydelige 

omkostninger bl.a. i form af ændring af kontrakter, tinglysning af ejendomme og sikkerhedsstil-

lelser. Til gengæld kan man vælge at lade bestemte aktiver eller virksomhedsgrene blive i det 

indskydende selskab222. 

 

Valget af model afhænger derfor, af om man blot har behov for at etablere en holdingstruktur, 

hvor aktieombytning vil være at foretrække, eller man kun ønsker at udskille en del af virksom-

heden til det nye selskab. 

12.2.4 Case eksempel 

I forhold til casevirksomheden kan skattefri tilførsel af aktiver være relevant i de to situationer, 

som er illustreret i figur 5 i afsnit 12.2.2. I eksempel 2 med etablering af en holdingstruktur over 

Ejendom ApS, vil en skattefri aktieombytning være at foretrække, da overdragelsesomkostnin-

ger forbundet med ejendommen herved undgås.  

                                                             
221SKAT, Bindende svar, http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oID=210335, 21-09-2013 

222 Bille, Jensen & Nielsen, Omstrukturering – skatteregler i praksis, 1. udgave, 1. oplag, s. 129 

http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oID=210335
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I eksempel 1 kan skattefri tilførsel af aktiver derimod være mere relevant. Ved brug af modellen 

kan man udskille driften i et nyt Drift A/S, og lade ejendommen blive tilbage i det indskydende 

selskab, som bliver til Ejendom II ApS, hvilket er nærmere beskrevet i afsnit 12.2.2. Da der ikke 

er tvivl om, at den indskudte virksomhed udgør en selvstændig bedrift, der kan fungere ved 

hjælp af egne midler, foreslås det at anvende de objektive regler uden tilladelse, da det er usik-

kert om SKAT vil vurdere, at hovedformålet er skatteundgåelse. Formålet er, at man efter over-

dragelsen af det nye Drift A/S kan sælge ejendommen separat og skattefrit ”på aktier”, da den nu 

ligger i sit eget selskab under Holding ApS. Processen med at overdrage det nye Drift A/S ved 

generationsskifte forventes at vare minimum 3 år, hvorfor det tre års bindingskrav på aktierne 

heri ikke vurderes at være en forhindring. 

 

Konsekvensen af den skattefri tilførsel af aktiver bliver, at hele virksomheden undtagen ejen-

dommen indskydes i det nye selskab. Det nye selskab succederer i anskaffelsessummer, -

tidspunkt, hensigt samt i de skattemæssige saldi i aktiverne og passiverne i den overførte virk-

somhed. Det nye Drift A/S overtager dermed også den latente skat i den overdragne virksom-

hed. Der sker således ingen avancebeskatning i det gamle Drift A/S (nu Ejendom II ApS).  

 

Ejendom II ApS får ved den skattefri tilførsel aktiver 100 % aktier i det nye Drift A/S som veder-

lag. Aktierne anses for anskaffet til handelsværdien af den overdragne virksomhed, som er be-

regnet i bilag 5 til DKK 6.110.000223.  

12.3 Spaltning 

12.3.1 Formål 

Spaltning er et velegnet værktøj til at forberede selskabsstrukturen til et generationsskifte. Man 

kan f.eks. opdele et selskabs forskellige aktiviteter i separate judiske enheder, man kan slanke 

balancen ved at spalte en ejendom ud af et driftsselskab, eller man spalte et holdingselskab i 

flere selskaber, hvis der f.eks. er flere ejere, der ønsker at føre en forskellig udbyttepolitik.224 

Spaltning kan anvendes som alternativ til skattefri tilførsel af aktiver, hvis man ønsker at det 

modtagende selskab skal være sideordnet med det indskydende selskab fremfor underordnet, 

som det bliver ved skattefri tilførsel af aktiver. 

                                                             
223 Den eneste forskel i forhold til værdien af hele Drift A/S er værdien af ejendommen, da denne holdes udenfor goodwillbereg-

ningen jf. beregningen i tabel 7 i bilag 3 

224 Bille, Jensen & Nielsen, Omstrukturering – skatteregler i praksis, 1. udgave, 1. oplag, s. 81-82 
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12.3.2 Forklaring af modellen og de skattemæssige konsekvenser 

Spaltning går ud på, at opdele et eksisterende selskab i flere selskaber, enten ved at det eksiste-

rende selskab ophører (ophørsspaltning) eller ved at spalte en gren af det eksisterende selskab 

ud i et nyt selskab (grenspaltning).  I forhold til casevirksomheden kunne det være relevant at 

spalte Drift A/S, hvorved ejendommen overføres til et nyt selskab, Ejendom II ApS. Derved slan-

kes balancen i Drift A/S, og finansieringsbyrden for den fremtidige erhverver af Drift A/S mind-

skes. Spaltningen kan illustreres som i figur 6 nedenfor: 

 

Figur 6 - Spaltning i casevirksomheden [Kilde: Egen tilvirkning] 

Ovenstående løsning kan være at foretrække fremfor skattefri tilførsel af aktiver, fordi ejen-

domsselskabet bliver sideordnet med Drift A/S under holdingselskabet. På den måde kan ejen-

dommen på et senere tidspunkt sælges skattefrit ”på aktier”, uden at Drift A/S skal overdrages 

først, som det ville kræve i strukturen efter tilførsel af aktiver. Hvis overdragelsen af Drift A/S 

trækker ud, forhindrer strukturen efter tilførsel af aktiver jf. figur 5, at Ejendom II ApS kan sæl-

ges alene. 

12.3.2.1 Skattepligtig spaltning 

Spaltning kan foretages enten skattepligtigt eller skattefrit. Konsekvenserne ved skattepligtig 

spaltning, vil blive gennemgået overordnet i det følgende. 

12.3.2.1.1 Grenspaltning 

En skattepligtig grenspaltning er i realiteten en afståelse af en del af et selskabs aktiver mod 

vederlag i aktier samt evt. kontant udligningssum. De overdragede aktiver og passiver bliver 

afståelsesbeskattet i det indskydende selskab efter de regler, som de forskellige aktiver og pas-

siver er omfattet af. Overdragelsen betyder, at aktiverne og passiverne er erhvervet af det mod-

tagende selskab til handelsværdi med tilhørende nye afskrivningsgrundlag. 

De modtagne vederlagsaktier i det modtagende selskab bliver videreoverdraget til aktionæren i 

det indskydende selskab. De modtagne aktier samt evt. kontant udligningssum beskattes som 

udbytte hos aktionæren i det indskydende selskab. Såfremt aktionæren er en person eller et 
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selskab, der ikke kan modtage skattefrit udbytte, medfører en skattepligtig grenspaltning derfor 

beskatning hos såvel aktionæren som det indskydende selskab.225 

12.3.2.1.2 Ophørsspaltning 

En skattepligtig ophørsspaltning er i realiteten et indskud af det indskydende selskabs aktiver 

og passiver i nye selskaber mod vederlag i aktier i de modtagende selskaber og en eventuel kon-

tant udligningssum. Efterfølgende opløses det indskydende selskab. Opløsningen af det indsky-

dende selskab medfører, at aktionæren i dette beskattes af afståelsen af sine aktier i det indsky-

dende selskab i henhold til aktieavancebeskatningsloven. Afståelsessummen svarer til handels-

værdien af aktierne i de modtagende selskaber med tillæg af eventuel kontant udligningssum. 

Såfremt aktionæren er en person eller er et selskab, der ikke kan sælge aktierne skattefrit, med-

fører en skattepligtig ophørsspaltning derfor beskatning hos såvel aktionæren som i det indsky-

dende selskab.226 

 

Skattepligtig grenspaltning eller ophørsspaltning kan overvejes anvendt, når der ikke er store 

latente skatter i det indskydende selskab, eller hvis afståelsesbeskatningen i det indskydende 

selskab kan elimineres af fremførbare underskud fra tidligere indkomstår. Samtidig vil skatte-

pligtig spaltning kun være relevant, hvis aktionæren i det indskydende selskab enten, ikke får en 

avance på aktierne, eller er et selskab, der kan modtage skattefrit udbytte jf. selskabsskattelo-

vens § 13 stk. 1 nr. 2 eller sælge aktierne skattefrit jf. aktieavancebeskatningslovens § 8. 227 

12.3.2.2 Skattefri spaltning 

Skattefri spaltning er baseret på princippet om succession ligesom ved skattefri tilførsel af akti-

ver og skattefri aktieombytning.  I henhold til fusionsskattelovens § 8 jf. § 15 b stk. 2 succederer 

de modtagende selskaber i anskaffelsessum, anskaffelsestidspunkt, anskaffelseshensigt samt 

eventuelle afskrivninger i de modtagne aktiver og passiver. Det betyder, at der ikke sker realisa-

tionsbeskatning i det indskydende selskab, fordi det modtagende selskab overtager den latente 

skat.228 

                                                             
225 Bille, Jensen & Nielsen, Omstrukturering – skatteregler i praksis, 1. udgave, 1. oplag, s. 85 

226 Bille, Jensen & Nielsen, Omstrukturering – skatteregler i praksis, 1. udgave, 1. oplag, s. 85-86 

227 Bille, Jensen & Nielsen, Omstrukturering – skatteregler i praksis, 1. udgave, 1. oplag, s. 85-86 

228 Bille, Jensen & Nielsen, Omstrukturering – skatteregler i praksis, 1. udgave, 1. oplag, s. 91 
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12.3.2.2.1 Grenspaltning 

I henhold til fusionsskattelovens § 15 b stk. 2 sker der ikke afståelsesbeskatning i det indsky-

dende selskab, da det modtagende selskab succederer i den skattemæssige stilling i henhold til § 

8.  

De aktier i det modtagende selskab, som aktionæren i det indskydende selskab modtager som 

vederlag for de indskudte aktiver og passiver, anses som anskaffet på samme tidspunkt, til 

samme anskaffelsessum og samme hensigt, som de oprindelige aktier i det indskydende selskab, 

og fordeles efter forholdet mellem kursværdien af aktierne i det indskydende og det modtagen-

de selskab på spaltningsdatoen jf. § 15 b stk. 4, 8.-10. pkt.  

Såfremt der foretages indskud i flere selskaber fordeles anskaffelsessummen på aktierne i de 

modtagende selskaber i forhold til kursværdien i de modtagende selskaber jf. § 15 b stk. 4, 6. 

pkt. 

Hvis aktionæren modtager kontant udligningssum som vederlag, anses dette som udbytte og 

beskattes i overensstemmelse hermed jf. § 15 b stk. 4, 5. pkt. 229.  

12.3.2.2.2 Ophørsspaltning 

Ved skattefri ophørsspaltning sker der i henhold til § 15 b stk. 2 jf. § 7, 3. pkt. ikke ophørsbe-

skatning i det indskydende selskab. Derimod succederer det modtagende selskab i den skatte-

mæssige stilling på aktiver og passiver som ved grenspaltning. 

De aktier i det modtagende selskab, som aktionæren i det indskydende selskab modtager som 

vederlag for de indskudte aktiver og passiver, anses for ombyttet med aktierne i det ophørende 

selskab pr. spaltningsdatoen i forhold til kursværdien i de modtagende selskaber jf. § 15 b stk. 4, 

6. pkt.. Aktierne i de modtagende selskaber anses dermed som anskaffet på samme tidspunkt, til 

samme anskaffelsessum og samme hensigt, som de oprindelige aktier i det indskydende selskab 

jf. § 11 stk. 1. 

Såfremt en del af vederlæggelsen består af en kontant udligningssum, anses den tilsvarende del 

af aktierne som afstået til tredjemand til kursen på spaltningsdatoen jf. § 15 b stk. 4, 3. pkt.. Af-

hændelse medfører beskatning i henhold til aktieavancebeskatningsloven230 jf. § 9 stk. 2. 

12.3.3 Lovgrundlag og betingelser 

Lovgrundlaget for skattefri spaltning er ligesom de to foregående modeller baseret på fusionsdi-

rektivet231. Direktivet et inkorporeret i dansk ret i fusionsskattelovens § 15a og b. Skattefri 

                                                             
229 Overgaard & Olesen, Generationsskifte og omstrukturering, 4. udgave, Jurist og Økonomforbundets Forlag, s. 367-368 

230 Overgaard & Olesen, Generationsskifte og omstrukturering, 4. udgave, Jurist og Økonomforbundets Forlag, s. 367-368 

231 Overgaard & Olesen, Generationsskifte og omstrukturering, 4. udgave, Jurist og Økonomforbundets Forlag, s. 332 
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spaltning kan enten ske efter tilladelse fra SKAT jf. § 15 a stk. 1, 2. pkt. eller uden tilladelse jf. § 

15 a stk. 1, 4. pkt. I afsnit 12.3.3.1 nedenfor vil betingelserne for skattefri spaltning med tilladel-

se blive gennemgået, og i afsnit 12.3.3.2 vil reglerne for skattefri spaltning uden tilladelse blive 

gennemgået. 

12.3.3.1 Skattefri spaltning med tilladelse 

12.3.3.1.1 Fælles bestemmelser – objektive betingelser 

Skattefri spaltning med tilladelse kræver at visse objektive betingelser er opfyldt. Betingelserne 

vedrører bl.a. vederlaget for de indskudte aktiver og passiver, særlige krav til grenen af en virk-

somhed ved grenspaltning samt betingelser for hvilke virksomheder, der er omfattet.  

 

Vederlaget for de indskudte aktiver og passiver skal i henhold til § 15 a stk. 2 være aktier i det 

modtagende selskab samt eventuelt kontant udligningssum. Afledt af bestemmelsens formule-

ring er det et krav, at der mindst er én aktie i vederlag232. Hvis spaltning sker til et eksisterende 

selskab, kan vederlæggelse også ske med dette selskabs beholdning af egne aktier233. 

Ifølge bestemmelsen i § 15 stk. 2, skal vederlæggelsen ske til selskabsdeltagerne i samme for-

hold som hidtil, hvilket betyder, at der ikke må ske en formueforskydning mellem ejerne ved 

spaltningen234. 

 

Når en spaltning gennemføres som en grenspaltning, er der i § 15 a stk. 3 krav om, at de udspal-

tede aktiver og passiver udgør en gren af en virksomhed efter samme regler, som gælder ved 

skattefri tilførsel af aktiver jf. § 15 c stk. 2. Der henvises derfor til afsnit 12.2.3.1.1 ovenfor vedr. 

grenkravet ved skattefri tilførsel af aktiver. 

 

Modsat grenspaltning i henhold til § 15 a stk. 3 og § 15 c stk. 2, er der ikke noget krav til forde-

lingen af aktiverne og passiverne ved en ophørsspaltning235. 

 

Spaltningsdatoen fastlægges i henhold til fusionsskattelovens § 5, ligesom det er tilfældet ved 

skattefri tilførsel af aktiver. Der henvises derfor til afsnit 12.2.2.2, hvor reglerne er nærmere 

redegjort for. 

 

                                                             
232 Den juridiske vejledning 2013-2 afsnit 6.1.3.2 

233 Den juridiske vejledning 2013-2 afsnit 6.1.3.2 

234 Overgaard & Olesen, Generationsskifte og omstrukturering, 4. udgave, Jurist og Økonomforbundets Forlag, s. 338 

235 Bille, Jensen & Nielsen, Omstrukturering – skatteregler i praksis, 1. udgave, 1. oplag, s. 87 
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Bestemmelserne om skattefri spaltning omfatter i henhold til fusionsskattelovens § 15 a stk. 1, 1. 

pkt. transaktioner, hvor det indskydende såvel som det modtagende selskab er omfattet af be-

grebet selskab i en medlemsstat i direktiv 2009/133/EF, som det er beskrevet i afsnit 12.2.3.1.1. 

Herudover omfatter bestemmelsen ikke transparente enheder, som f.eks. et I/S. 

 

Når der er fremførselsberettigede underskud i de deltagende selskaber i omstruktureringen, er 

det endvidere vigtigt at være opmærksom på reglerne om underskudsbegrænsning i fusions-

skattelovens § 8 stk. 6 og 8236. 

12.3.3.1.2 Praksis vedr. tilladelse – subjektive betingelser 

Som ved aktieombytning og skattefri tilførsel må hovedformålet ikke være skatteundgåelse eller 

skatteunddragelse. For at opnå tilladelse, skal transaktionen altså være forretningsmæssigt be-

grundet. Praksis for vurdering af den forretningsmæssige begrundelse hænger tæt sammen til-

førsel af aktiver og aktieombytning237, hvorfor der henvises til afsnit 12.1.3.1.4 ovenfor.  

 

Overordnet set er der krav om, at spaltningen skal gennemføres af hensyn til virksomhedens 

drift, herunder fremtidige ønsker om investering, ekspansion, generationsskifte mv. og ikke af 

hensyn til kapitalejernes ønsker alene238. Generationsskifte anses som hovedregel for en forret-

ningsmæssig begrundelse239. Men hvis det i den konkrete situation vurderes, at hovedformålet 

eller et af hovedformålene med en skattefri spaltning er skatteunddragelse eller skatteundgåel-

se, er generationsskifte ikke en tilstrækkelig begrundelse for at opnå tilladelse til at foretage en 

skattefri spaltning240. Nedenfor følger nogle eksempler fra praksis, hvor der blev givet afslag hhv. 

tilladelse til spaltning med generationsskifte som den forretningsmæssige begrundelse. 

 

Eksempler, hvor der ikke blev givet tilladelse 

I SKM2004.73.TSS blev generationsskifte i første omgang godkendt som forretningsmæssigt 

begrundelse for en spaltning. Men efterfølgende ønskede man pga. faderens pludselige sygdom, 

at sælge hans holdingselskabs aktier tilbage til det udstedende selskab. Samtidig blev planerne 

om opstart af ny virksomhed i faderens holdingselskab ikke til noget, og den opnåede struktur 

ville ved tilbagesalget kun være opretholdt i meget kort tid. Herudover var sønnens fortsatte 

                                                             
236 Bille, Jensen & Nielsen, Omstrukturering – skatteregler i praksis, 1. udgave, 1. oplag, s. 95-97 

237 Overgaard & Olesen, Generationsskifte og omstrukturering, 4. udgave, Jurist og Økonomforbundets Forlag, s. 341 

238 Bille, Jensen & Nielsen, Omstrukturering – skatteregler i praksis, 1. udgave, 1. oplag, s. 90 

239 Overgaard & Olesen, Generationsskifte og omstrukturering, 4. udgave, Jurist og Økonomforbundets Forlag, s. 343 

240 Den juridiske vejledning 2013-2, afsnit 6.1.4.8 
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drift i driftsselskabet upåvirket af om spaltningen var skattefri eller skattepligtig. Hovedformålet 

blev derefter vurderet som skatteundgåelse, da faderens ellers skattepligtige udtræden var ble-

vet konverteret til skattefri udtræden. 

 

I SKM2006.163.LSR blev anmodning om tilladelse til skattefri ophørsspaltning af et driftsselskab 

som led i et generationsskifte afvist, da hovedformålet blev anset som udskydelse af aktieavan-

cebeskatning. Driftsselskabet, der var ejet af en fader og hans tre børn, skulle ophørsspaltes, så 

det blev opdelt i ét selskab med en betydelig værdipapirportefølje og i ét selskab med driftsakti-

viteten og en ejendomsportefølje.  Som forretningsmæssige begrundelser var bl.a. nævnt genera-

tionsskifte, risikobegrænsning og forøget selvstændigt råderum til børnene. Anmodningen blev 

dog afvist, da det vurderedes, at hovedformålet var at udskyde beskatning af faderens overdra-

gelse af 90 % af driftsaktiviteten til børnene241. 

 

Eksempler, hvor der blev givet tilladelse: 

I SKM2004.147.TSS blev et holdingselskab spaltet i 3 holdingselskaber, hvoraf to blev overdra-

get til to sønner, så de fik 1/3 ejerskab i driftsselskabet. SKAT gav tilladelse til den skattefri 

spaltning. Det skal bemærkes, at tilladelsen særligt grundede i, at generationsskiftet vedrørte de 

driftsmæssige aktiver, og at sønnerne allerede var involveret i driften. Der var altså tale om et 

faktisk generationsskifte i en reel erhvervsvirksomhed242. 

 

I SKM2005.543.SKAT blev der givet tilladelse til skattefri ophørsspaltning af et holdingselskab til 

to nye holdingselskaber, hvor de to hidtidige ejere af driftsselskabet, nu blev ejere gennem deres 

nye holdingselskab. Den primære begrundelse var forberedelse af et generationsskifte. Men det 

var også konkret begrundet med de forretningsmæssige fordele, som det havde for de to hidtidi-

ge ejere. Heriblandt nævnes bedre mulighed for optagelse af nye ejere, risikoafdækning af de 

opsparede midler ved overførelse til holdingselskaberne, nemmere udbytteudlodning, uden der 

skal være enighed herom blandt ejerene, samt nemmere adgang til at investere holdingselska-

bernes midler uafhængigt af hinanden. 

 

I praksis vil hovedformålet med spaltningen blive anset som skatteundgåelse, hvis der sker eller 

planlægges et salg af aktierne i det modtagende selskab umiddelbart efter gennemførelsen af 

                                                             
241 Overgaard & Olesen, Generationsskifte og omstrukturering, 4. udgave, Jurist og Økonomforbundets Forlag, s. 350 

242 Overgaard & Olesen, Generationsskifte og omstrukturering, 4. udgave, Jurist og Økonomforbundets Forlag, s. 346 
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spaltningen243. Som i SKM2004.73.TSS og SKM2006.163.LSR ovenfor er det en særlig indikation 

på skatteundgåelse, hvis spaltningen gør en ellers skattepligtig transaktion skattefri. Ved sam-

menholdelse af de ovenstående afgørelser, er det dog opfattelsen at vurderingen af den forret-

ningsmæssige begrundelse er baseret på en meget konkret vurdering fra sag til sag. 

12.3.3.2 Skattefri spaltning uden tilladelse 

Ligesom ved skattefri aktie ombytning og skattefri tilførsel af aktiver er det muligt at foretage 

skattefri spaltning uden forudgående tilladelse fra SKAT, såfremt nogle yderligere objektive be-

tingelser er opfyldt jf. § 15 a stk. 1, 4. pkt. Skattefri spaltning uden tilladelse er tillige omfattet af 

de objektive betingelser i afsnit 12.3.3.1.1. De yderligere objektive betingelser omfatter bl.a. et 3 

års bindingskrav, særlige krav til de deltagende aktionærer, samt krav til forholdet mellem akti-

ver og passiver i det udspaltede selskab. 

 

Første betingelse for skattefri spaltning uden tilladelse, er at aktierne i det modtagende selskab 

ikke må afstås i en periode på tre år fra vedtagelsen af spaltningen jf. § 15 a stk. 1, 5. pkt. Reglen 

gælder kun for selskaber, der ejer mindst 10 % af aktierne eller, hvor aktierne er skattefri porte-

føljeaktier jf. aktieavancebeskatningsloven § 4 C. Dvs. at reglen ikke gælder for fysiske personer, 

hvilket er logisk, da personer ikke kan afstå unoterede aktier skattefrit jf. aktieavancebeskat-

ningsloven § 12244.  

Herudover gælder betingelsen ikke, hvis aktierne afstås i forbindelse med yderligere skattefri 

omstrukturering, ligesom det er tilfældet ved tilførsel af aktiver. I så fald gælder samme regler 

om, at restløbetiden i bindingsperioden finder anvendelse på aktierne i de deltagene selskaber 

jf. § 15 a stk. 1, 6.-7. pkt. 

 

Anden betingelse for skattefri spaltning uden tilladelse er jf. § 15 a stk. 1, 8. pkt., at reglerne ikke 

finder anvendelse når det indskydende selskab har mere end én ejer, og en eller flere af dem har 

været kapitalejer i mindre end 3 år uden at have rådet over flertallet af stemmerne, og de samti-

dig eller ved spaltningen bliver kapitalejere i det modtagende selskab, hvor de tilsammen råder 

over flertallet af stemmerne.  Man skal derfor være opmærksom på, om der er en kapitalejer i 

det indskydende selskab, der ikke har været kapitalejer i selskabet i 3 år, og som ikke har rådet 

over flertallet af stemmerne. I så fald kan man ikke foretage den skattefri spaltning uden tilladel-

se, hvis denne kapitalejer får råderet over flertallet af stemmerne i det modtagende selskab.  

                                                             
243 Overgaard & Olesen, Generationsskifte og omstrukturering, 4. udgave, Jurist og Økonomforbundets Forlag, s. 344 

244 Overgaard & Olesen, Generationsskifte og omstrukturering, 4. udgave, Jurist og Økonomforbundets Forlag, s. 361 
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Reglen forhindrer en situation, hvor en ny aktionær bliver medejer af det indskydende selskab 

ved en kapitalforhøjelse, hvorefter selskabet spaltes, og kun den nye aktionær vederlægges med 

aktier i det modtagende selskab.  I så fald ville aktionærerne i det indskydende selskab have 

overdraget aktiverne og passiverne i det indskydende selskab uden beskatning, hvilket betegnes 

som et maskeret salg af aktiverne245. 

Det er dog ikke et krav, at aktionæren skal have ejet samtlige af sine aktier i mindst 3 år, men 

man skal blot have været selskabsdeltager i mindst 3 år, hvilket er bekræftet i et bindende svar 

fra Skatterådet i SKM2007.818.SR. 

 

En tredje betingelse er, at forholdet mellem de udspaltede aktiver og passiver i det modtagende 

selskab skal svare til forholdet mellem aktiver og passiver i det indskydende selskab jf. § 15 a 

stk. 2, 3. pkt.. Bestemmelsen skal forhindre at aktiver bliver solgt ud af det indskydende selskab 

uden beskatning246. F.eks. hvis en ejendom overdrages med en stor gæld til det modtagende sel-

skab. Så kan det modtagende selskab sælges skattefrit til en meget lav værdi, da gælden reduce-

rer selskabets værdi, og afståelsesbeskatning undgås dermed i det indskydende selskab. 

 

Sammen med grenkravet vil denne bestemmelse gøre det næsten umuligt, at gennemføre en 

skattefri grenspaltning uden tilladelse. Det skyldes, at grenkravet medfører, at aktiver og passi-

ver ikke frit kan fordeles mellem det indskydende og det modtagende selskab. Det kan dog til en 

vis grad afhjælpes ved fordeling af f.eks. ikke grenrelaterede likvider247. 

 

Ved ophørsspaltning er det i praksis almindeligt anvendt, at man foretager en fordeling af akti-

ver og passiver mellem selskaberne, så forholdet mellem aktiver og passiver i de modtagende 

selskaber bliver det samme som det indskydende selskab.  

 

Det er muligt at foretage en forudgående balancetilpasning, hvor der f.eks. optages et lån inden 

den skattefri ophørsspaltning, og likvider og gæld herfra fordeles mellem selskaberne, så forhol-

det mellem gæld og aktiver opretholdes. Denne praksis fremgår bl.a. af et bindende ligningssvar 

fra Skatterådet i SKM2009.40.SR, hvor Skatterådet godkendte en sådan disposition under forud-

sætning af, at der var tale om en reel gældsforpligtelse. 

 

                                                             
245 Den juridiske vejledning 2013-2, afsnit C.D.7.2.2 

246 Overgaard & Olesen, Generationsskifte og omstrukturering, 4. udgave, Jurist og Økonomforbundets Forlag, s. 365 

247 Overgaard & Olesen, Generationsskifte og omstrukturering, 4. udgave, Jurist og Økonomforbundets Forlag, s. 365 
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I et andet bindende ligningssvar i SKM2008.198.SR, har Skatterådet bekræftet, at der kunne ske 

en forudgående balancetilpasning inden gennemførslen af en skattefri ophørsspaltning. Balance-

tilpasningen skete ved at opdele posten ”anden gæld” mellem de modtagende selskaber. 

 

I et tredje bindende ligningssvar i SKM 2008.282.SR har Skatterådet bekræftet, at der kan ske en 

balancetilpasning ved at fordele kapitalandele, tilgodehavender, likvider og anden gæld med 25 

% til det ene selskab og 75 % til det andet selskab, hvormed forholdet mellem aktiver og passi-

ver blev opretholdt. 

 

På baggrund af ovenstående kan det udledes, at ophørsspaltning giver bedre mulighed for at 

opfylde kravet om forholdet mellem aktiver og passiver, da der ikke er noget krav om aktivernes 

og passivernes fordeling imellem de modtagende selskaber. 

 

En fjerde betingelse jf. § 15a stk. 2, 2. pkt. er at værdien af kapitalandelene i det modtagne sel-

skab sammen med en eventuel kontant udligningssum, skal svare til handelsværdien af de over-

førte aktiver og passiver. 

 

Ved en grenspaltning uden tilladelse er der udover betingelserne ovenfor en yderligere be-

grænsning. En kapitalejer i det indskydende selskab kan jf. § 15 a stk. 1, 9. pkt. ikke vederlægges 

i andet end aktier, hvis hans kapitalandele i det indskydende selskab er næringsaktier i henhold 

til aktieavancebeskatningsloven § 17, og hvis udbytte af disse aktier kan ske skattefrit. 

 

Herudover må der jf. § 15 a stk. 2, 4. pkt. ikke tildeles kontantvederlag til selskaber, som ved 

spaltningen ejer 10 % eller mere af det indskydende selskab, eller hvis deres aktier i det indsky-

dende selskab er omfattet af aktieavancebeskatningslovens §§ 4 B eller 4 C, om koncernsel-

skabsaktier og porteføljeaktier. 

12.3.3.3 Valg af model: Med eller uden tilladelse 

Valget af de subjektive regler med tilladelse i forhold til de objektive regler uden tilladelse er 

principielt de samme som ved skattefri aktieombytning og tilførsel af aktiver, da det fortsat er en 

afvejning af det 3 års bindingskrav i forhold til den forretningsmæssige begrundelse. Der henvi-

ses derfor til afsnit 12.1.3.3 og 12.2.3.3.  
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Ved spaltning er der dog nogle få yderligere betingelser, som kan tale for valg af de subjektive 

regler. Det gælder især ved grenspaltning, hvor det objektive krav om forholdet mellem aktiver 

og passiver jf. ovenfor nærmest kan være umuligt at kombinere med grenkravet. 

 

Modsat kan det anbefales at anvende de objektive regler uden tilladelse i situationer, som ikke 

er forretningsmæssigt begrundet eller, hvor spaltningen er ganske simpel, som f.eks. ved en 

skattefri ophørsspaltning af et holdingselskab, som kun besidder kapitalandele i en dattervirk-

somhed248. 

12.3.4 Case eksempel 

I figur 6 er det illustreret, hvordan skattefri spaltning kan anvendes i forhold til casevirksomhe-

den, hvor en spaltning af Drift A/S dels kan anvendes til at slanke balancen i Drift A/S og dels 

sætte ejendommen på aktier i et separat ejendomsselskab, Ejendom II ApS. 

 

Det vurderes, at spaltningen kan anses som forretningsmæssigt begrundet, og at hovedformålet 

med den skattefri spaltning ikke er skatteundgåelse. Ved at spalte driftsselskabet, så ejendom-

men og driften kommer over i separate selskaber, bliver det nemmere for ejerens efterkommere 

at finansiere overtagelsen af driftsselskabet, da værdien heraf reduceres med ejendommens 

værdi. Det er afgørende for Drift A/S generationsskifte, at ejendommen spaltes ud, da de på-

tænkte erhververe ikke har midlerne til at finansiere købet af ejendommen også. 

 

Sammenholdt med at Ejer A allerede ejer Drift A/S i en holdingstruktur, hvormed salg af Drift 

A/S er skattefrit i forvejen, er der heller ikke grund til at tro, at spaltningen har skatteudskydelse 

til formål. Ejer A ønsker at beholde ejendommen i mindst 5 år, da den giver et stabilt højt afkast, 

som kan supplere hans pensionsindtægter gennem udbytteudlodning fra det nye ejendomssel-

skab gennem Holding ApS. Det vurderes derfor heller ikke, at man kan anse den skattefri spalt-

ning som et alternativ til at sælge ejendommen skattepligtigt fra Drift A/S. 

 

Da det vurderes, at der kan opnås tilladelse efter de subjektive regler, er der ikke noget krav til 

forholdet mellem aktiverne og passiverne i det modtagende selskab, hvorfor det vil være muligt, 

at foretage en grenspaltning af Drift A/S, såfremt grenkravet opfyldes. Da en ejendom som ud-

gangspunkt anses for værende en selvstændig gren jf. afsnit 12.2.3.1.1, antages det at grenkravet 

er opfyldt i dette eksempel. 

 
                                                             
248 Overgaard & Olesen, Generationsskifte og omstrukturering, 4. udgave, Jurist og Økonomforbundets Forlag, s. 370 



 

Side 93 af 149  

 

 Omstrukturering og generationsskiftemodeller   

Det anbefales, at ejendommen spaltes ud i et nystiftet selskab, og at driftsaktiviteten bliver i 

Drift A/S. Således udsætter eventuelle skjulte forpligtelser hidhørende fra driften i den juridiske 

enhed Drift A/S dermed ikke det nye ejendomsselskab, Ejendom II ApS, for tab. Det vurderes 

endvidere, at omkostningerne ved at lade ejendommen skifte juridisk ejer er mindre end risiko-

en for tab samt omkostningerne ved eventuel omlægning af alle kontrakterne i Drift A/S. 

 

Ejendom II ApS succederer i anskaffelsessum, -tidspunkt, hensigt og skattemæssige afskrivnin-

ger på ejendommen jf. afsnit 12.3.2.2. Anparterne i Ejendom II ApS anses for anskaffet til samme 

anskaffelsessum, -tidspunkt og -hensigt, som anparterne i Holding ApS. Kursværdien i Drift A/S 

er pr. spaltningsdatoen opgjort til DKK 6.110.000 jf. bilag 5, og kursværdien i Ejendom II ApS er 

opgjort til DKK 5.300.000 jf. bilag 6. Anskaffelsessummen for Drift A/S er DKK 2.900.000 jf. af-

snit 6.5.  Anskaffelsessummen fordeles derfor med DKK 1.529.000 til Drift A/S og DKK 

1.371.000 til Ejendom II ApS249. 

12.4 Fusion 

12.4.1 Formål 

Fusion kan simpelt forklares som en sammenlægning af to eller flere selskaber til et selskab. 

Modellen kan bruges som et omstruktureringsværktøj både generelt og som led i et generati-

onsskifte. F.eks. kan man sammenlægge to selskaber, som ikke længere har behov for at fungere 

i separate enheder, eller hvis der kan opnås synergier ved sammenlægningen i form af sparede 

omkostninger eller komplementerende funktioner. I generationsskifte kan modellen f.eks. bru-

ges til at forenkle en koncernstuktur, eller til at sammenlægge et ejendomsselskab og et drifts-

selskab, for at muliggøre en senere overdragelse med succession i henhold til aktieavancebe-

skatningslovens regler herom jf. afsnit 11.2. 

12.4.2 Forklaring af modellen og de skattemæssige konsekvenser 

En fusion i fusionsskattelovens forstand er jf. § 1 stk. 3: ”… når et selskab overdrager sin formue 

som helhed til et andet selskab eller sammensmeltes med dette.” Samtidig opløses det eller de 

indskydende selskaber i forbindelse med fusionen250.  

 

En fusion kan foretages på forskellige måder. Ved en egentlig fusion indskydes aktiviteten i to 

eller flere selskaber i et nystiftet selskab, hvilket vil sige, at der er to eller flere indskydende sel-

                                                             
249 Drift A/S: (5.911/(5.911+5.300) * 2.900 = TDKK 1.529 | Ejendom II ApS: (5.300/(5.300+5.911) * 2.900 = TDKK 1.371 

250 Overgaard & Olesen, Generationsskifte og omstrukturering, 4. udgave, Jurist og Økonomforbundets Forlag, s. 250 
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skaber og et modtagende. Ved en uegentlig fusion indskydes aktiviteten i ét selskab ind i et andet 

eksisterende selskab.251 

 

Fusionen kan foretages som en vandret eller en lodret fusion. En vandret fusion er mellem sø-

sterselskaber eller mellem forskellige koncerner. En lodret fusion er mellem et moderselskab og 

et datterselskab. Når moderselskabet er det modtagende selskab kaldes det blot en lodret fusion, 

men når datterselskabet er det modtagende selskab kaldes det en omvendt lodret fusion.252 

 

Ved en fusion efter fusionsskattelovens bestemmelser modtager aktionærerne i det indskyden-

de selskab aktier i det modtagende selskab samt eventuel kontant udligningssum som vederlag 

for aktierne i det indskydende selskab. Dette medfører at ejerkredsen i det modtagende selskab 

udvides253 ved udstedelse af nye ejerandele, hvilket der redegøres mere for nedenfor i afsnit 

12.4.3.  

 

Figur 7 - Fusion i casevirksomheden [Kilde: Egen tilvirkning] 

I figur 7 ovenfor er det illustreret, hvordan en vandret uegentlig fusion kan anvendes i forhold til 

casevirksomheden. Ejendom ApS sammenlægges med Ejer B Holding ApS, hvor Ejer A vederlæg-

ges med aktier og eventuel kontant udligningssum i Ejer B Holding ApS. Ved at Ejer A efterføl-

gende overdrager sine nye aktier i Ejer B Holding ApS til Ejer B med succession, er man kommet 

uden om pengetanksreglen, som ellers forhindrede at overdrage Ejendom ApS med succession jf. 

afsnit 11.2.1.1. 

12.4.2.1 Skattepligtig fusion 

En fusion kan ligesom aktieombytning, tilførsel af aktiver og spaltning gennemføres såvel skat-

tepligtigt som skattefrit.  

 

                                                             
251 Bille, Jensen & Nielsen, Omstrukturering – skatteregler i praksis, 1. udgave, 1. oplag, s. 135-136 

252 Bille, Jensen & Nielsen, Omstrukturering – skatteregler i praksis, 1. udgave, 1. oplag, s. 139-140 

253 Bille, Jensen & Nielsen, Omstrukturering – skatteregler i praksis, 1. udgave, 1. oplag, s. 135 
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En skattepligtig fusion er overdragelsen af en hel virksomhed fra et selskab til et andet. Dette 

medfører ophørsbeskatning af aktiver og passiver i det indskydende selskab i henhold til sel-

skabsskatteloven § 5, hvorefter det indskydende selskab opløses og beskattes i overensstem-

melse hermed. Aktionærerne beskattes af udloddet likvidationsprovenu fra det opløste selskab, 

som svarer til vederlaget fra det modtagende selskab254. Likvidationsprovenuet beskattes som 

udgangspunkt som en afståelse af aktierne i det indskydende selskab jf. ligningsloven § 16 A stk. 

3 nr. 1. 

 

Hovedreglen er at transaktionen har skattemæssig virkning fra tidspunkt for vedtagelsen jf. sel-

skabsskatteloven § 8 A skt. 1. Men jf. § 8 A stk. 2 er der mulighed for fusion med tilbagevirkende 

kraft, hvor den skattemæssige virkning bliver fra skæringsdatoen for det modtagende selskabs 

regnskabsår. Se i øvrigt reglerne om fusionsdatoen, som er nærmere gennemgået nedenfor i 

afsnit 12.4.3. 

 

Ophørsbeskatningen ved en skattepligtig fusion vil udløse en ikke ubetydelig skat, hvis handels-

værdien af aktiverne og passiverne væsentligt overstiger de skattemæssigt nedskrevne værdier. 

En skattepligtig fusion vil derfor normalt kun være relevant, hvis det modtagende selskab har 

haft underskud i årene før fusionen, som kan modregnes i kommende overskud, eller hvis det 

indskydende selskab har haft underskud fra tidligere indkomstår, der kan modregnes i avancer-

ne. Det modtagende selskab får endvidere et nyt højt afskrivningsgrundlag, da der ikke succede-

res. Dette er en yderligere fordel, hvis det indskydende selskab samtidig kan nedbringe sin skat-

tepligtige indkomst med underskud fra tidligere år, da der herved bliver større fremtidige fra-

drag i det modtagende selskab, uden at ophørsbeskatningen koster skat i det indskydende sel-

skab.  

 

Endelig skal man forholde sig til størrelsen af den latente skat, der påhviler aktionæren i det 

indskydende selskab, da aktionærens aktier bliver avancebeskattet i forbindelse med opløsnin-

gen af det indskydende selskab. 

12.4.2.2 Skattefri fusion 

Skattefri fusion bygger ligesom skattefri aktieombytning, tilførsel af aktiver og spaltning på et 

successionsprincip. Der er succession i to led. Dels hos aktionæren, der modtager aktier som 

                                                             
254 Bille, Jensen & Nielsen, Omstrukturering – skatteregler i praksis, 1. udgave, 1. oplag, s. 140-141 
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vederlag og dels hos det modtagende selskab, der modtager aktiver og passiver fra det indsky-

dende selskab255. 

 

Successionsprincippet betyder, at der ikke sker beskatning i det indskydende selskab, da det 

modtagende selskab succederer i anskaffelsessummer, -tidspunkter, -hensigter, foretagne af- og 

nedskrivninger samt opgørelsesprincipper jf. fusionsskatteloven § 8. 

 

Hvis det modtagende selskab overtager aktiver fra det indskydende selskab, som er anskaffet 

som led i næring eller spekulation, så succederer det modtagende selskab endvidere i denne 

hensigt jf. § 8 stk. 2. Man skal dog være opmærksom på, at det ikke påvirker det modtagende 

selskabs eksisterende aktiver af samme type, men at det kan have betydning for status af de ak-

tiver, som det modtagende selskab erhverver efterfølgende256. I den omvendte situation, hvor 

det modtagende selskab driver næring ved f.eks. køb og salg af ejendomme, kan de ejendomme, 

som anskaffes ved en fusion, ved en konkret vurdering anses som anskaffet som led i næring, på 

trods af det ikke var tilfældet i den indskydende virksomhed257. Ifølge § 8 stk. 5 skal aktiverne og 

passiverne, der er erhvervet ved fusionen, fremgå af særskilte poster i det modtagende selskabs 

regnskab og skatteopgørelse. Ellers kan SKAT afgøre, om det er de gældende regler for det ind-

skydende eller det modtagende selskab, der skal finde anvendelse på de pågældende aktiver og 

passiver. 

 

Når der sker vederlæggelse udelukkende i aktier i det modtagende selskab, medfører det ingen 

beskatning hos aktionæren i det indskydende selskab, da aktierne anses for ombyttet med akti-

erne i det indskydende selskab. Successionsprincippet indebærer derfor at aktierne i det modta-

gende selskab anses for anskaffet til samme anskaffelsessum, -tidspunkt og samme hensigt som 

aktierne i det indskydende selskab jf. fusionsskattelovens § 11.  

 

Ved delvis vederlæggelse med en kontant udligningssum betragtes den kontante del af vederla-

get jf. § 9 stk. 1 som afståelse af aktier med dertilhørende beskatning i henhold til aktieavance-

beskatningsloven. Anskaffelsessummen på de aktier, der anses for afstået, opgøres som det kon-

tante vederlags andel af det samlede vederlag258. 

                                                             
255 Overgaard & Olesen, Generationsskifte og omstrukturering, 4. udgave, Jurist og Økonomforbundets Forlag, s. 267 

256 Overgaard & Olesen, Generationsskifte og omstrukturering, 4. udgave, Jurist og Økonomforbundets Forlag, s. 269-270 

257 Den juridiske vejledning 2013-2 afsnit 5.2.7.2 

258 Den juridiske vejledning 2013-2 afsnit C.D.5.2.8 
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12.4.3 Lovgrundlag og betingelser 

Lovgrundlaget for skattefri fusion er ligesom de tre foregående modeller baseret på fusionsdi-

rektivet. Direktivet et inkorporeret i dansk ret i fusionsskattelovens kapitel 1. 

 

En skattefri fusion i henhold til fusionsskattelovens kapitel 1 følger ikke et tostrenget system, 

som aktieombytning, tilførsel af aktiver eller spaltning. Skattefri fusion kræver ikke forudgående 

tilladelse, og kan kun foretages uden tilladelse. Den skattefri fusion kan derfor gennemføres, når 

blot de objektive betingelser i fusionsskatteloven er opfyldt.  

 

Første objektive betingelse er, at en del af vederlaget for aktierne i det indskydende selskab skal 

være aktier i det modtagende selskab jf. § 11 og § 2. Det er et ufravigeligt krav, at der skal udste-

des mindst én kapitalandel til mindst én af kapitalejerne i det indskydende selskab, mens resten 

af vederlaget kan være i form af en kontant udligningssum259. Hvis f.eks. en aktionær i forvejen 

ejer hele det modtagende selskab er det ikke nok, at der blot sker en værdistigning i aktionæ-

rens aktier i forbindelse med fusionen. Baggrunden for reglen er, at hvis aktionæren i det ind-

skydende selskab har negativ anskaffelsessum på sin kapitalandel, så skal der være mulighed for 

at knytte denne negative anskaffelsessum til en ny kapitalandel jf. TfS 1990.561. 

 

For at fusionen anses for gennemført selskabsretligt er det endvidere en forudsætning i henhold 

til selskabslovens § 250 stk. 2260, at en eller flere kapitalejere i det indskydende selskab veder-

lægges med kapitalandele i det modtagende selskab. 

 

Som alternativ til udstedelse af nye kapitalandele kan vederlaget bestå af det modtagende sel-

skabs egne aktier. Skatterådet har i flere bindende svar bekræftet denne praksis, samt at det 

ikke medfører skattemæssige konsekvenser hos det modtagende selskab, hvis det i den forbin-

delse skal afstå egne aktier. Se f.eks. SKM2009.58.SR og SKM2009.227.SR261.  

 

Vederlag i tegningsretter eller warrants er ikke direkte omfatte af fusionsskattelovens bestem-

melser262, men i et bindende svar i SKM2012.364.SR har skatterådet bekræftet, at indehavere af 

                                                             
259 Overgaard & Olesen, Generationsskifte og omstrukturering, 4. udgave, Jurist og Økonomforbundets Forlag, s. 255, og  

Den juridiske vejledning 2013-2, afsnit C.D. 5.2.3.1 

260 Den juridiske vejledning 2013-2 afsnit C.D.5.2.3.1 

261 Den juridiske vejledning 2013-2 afsnit C.D.5.2.3.3 

262 Overgaard & Olesen, Generationsskifte og omstrukturering, 4. udgave, Jurist og Økonomforbundets Forlag, s. 279-280 
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tegningsretter i det indskydende selskab kan succedere efter reglerne i fusionsskatteloven, så-

fremt de også ejer almindelige aktier i det indskydende selskab263.  

 

Ved en skattefri fusion er det i praksis en yderligere betingelse, at der ikke må ske en formuefor-

skydning mellem selskabsdeltagerne. Ombytningsforholdet mellem aktierne i det indskydende 

selskab og vederlaget skal derfor fastsættes ud fra handelsværdierne i de fusionerede selskaber 

på tidspunktet for den skattemæssige fusionsdato264. Se f.eks. SKM2003.574.LSR, hvor en skatte-

fri fusion ikke blev tilladt i første omgang, fordi værdien af vederlagsaktierne var lavere end 

værdien af anparterne i det indskydende selskab. Landsskatteretten godkendte dog i sidste ende 

den skattefri fusion alligevel, da de ud fra en samlet vurdering fandt, at det ikke ville medføre 

nogen formueforskydning mellem selskabsdeltagerne. Årsagen til denne vurdering skal ses i 

lyset af, at både de indskydende og det modtagende selskab var ejet 50/50 af et ægtepar.  

 

Ovenstående antyder dog, at der i praksis ses mere lempeligt på reglen om at ombytningsforhol-

det skal ske til handelsværdi, så længe der ikke opstår utilsigtede skattemæssige fordele, når 

f.eks. begge selskaber er ejet af samme aktionær. Det var bl.a. også tilfældet i Skatterådets bin-

dende svar SKM2009.42.SR265. 

 

Ved skattefri fusion, er fusionsdatoen afgørende for de skattemæssige virkninger på de delta-

gende selskaber. Fusionsdatoen er det tidspunkt, hvor fusionen har skattemæssig virkning for 

de deltagende selskaber.  

 

Hovedreglen i § 5 stk.1 er, at fusionsdatoen er skæringsdatoen for det modtagende selskabs 

regnskabsår. Undtagelserne til hovedreglen findes i § 5 stk. 2 og 3, som gælder, når det modta-

gende selskab er et skuffeselskab hhv. nystiftet selskab. Der henvises til nærmere redegørelse 

for fusionsdatoen i afsnit 12.2.2.2. 

 

Hvis det indskydende selskab får en anden fusionsdato end det modtagende selskab, så succede-

rer det modtagende selskab i det indskydende selskabs aktiver og passiver pr. fusionsdatoen for 

                                                             
263 Den juridiske vejledning 2013-2 afsnit 5.2.10 

264 Overgaard & Olesen, Generationsskifte og omstrukturering, 4. udgave, Jurist og Økonomforbundets Forlag, s. 258 & den 

juridiske vejledning 2013-2 afsnit C.D. 5.2.3.1 

265 Den juridiske vejledning 2013-2 afsnit 5.2.3.1 
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det indskydende selskab. Det indskydende selskabs indkomst anses endvidere for optjent af det 

modtagende selskab fra samme dato.266  

 

Hvis det indskydende selskabs indkomstår starter før fusionsdatoen, skal det indskydende sel-

skab lave en indkomstopgørelse for perioden før fusionsdatoen267, hvilket hænger sammen med 

reglerne om tvungen national sambeskatning i selskabsskatteloven §§31 – 31 C268. 

 

Ved skattefri fusion skal man være opmærksom på reglerne i fusionsskattelovens § 8 stk. 6 og 8 

om underskudsbegrænsning og begrænsning i fremførsel af kildeartsbegrænsede tab samt reg-

lerne i § 8 stk. 7, der begrænser adgangen til at fremføre underskud opstået mellem fusionsda-

toen og datoen for vedtagelse af fusionen. 

 

Det er yderligere en forudsætning for at fusionen kan have skattemæssige retsvirkninger, at 

fusionen kan blive gennemført selskabsretligt. De selskabsretlige regler for fusion findes i sel-

skabslovens §§ 237 – 253. 

12.4.4 Caseeksempel 

Følgende eksempel tager udgangspunkt i den foretagne skattefrie aktieombytning i afsnit 12.1.4. 

Når Ejer A på et tidspunkt har overdraget Ejendom ApS skattefrit enten til familien eller 3. mand 

har Ejer A et pengetanksselskab tilbage i form af Holding II ApS. Herudover har Ejer A også det 

oprindelige Holding ApS. Det vil derfor give god mening at fusionere de to holdingselskaber, så 

der ikke skal laves regnskab og administration for to pengetanksselskaber. 

 

Fusionen kan foretages skattefrit i henhold til fusionsskattelovens regler, såfremt betingelserne 

beskrevet i afsnit 12.4.3 er overholdt.  

 

Fusionen foretages som en vandret uegentlig fusion, hvor Ejer A vederlægges 100 % med aktier i 

Holding ApS. I denne forbindelse skal der udstedes mindst én anpart i Holding ApS, da selskabet 

ikke har en beholdning af egne anparter. Ombytningsforholdet mellem anparterne i Holding II 

ApS og Holding ApS skal ifølge praksis ske til handelsværdi, men det vurderes, at det er tilstræk-

keligt, at Ejer A blot vederlægges med én ny anpart i Holding ApS, da dette ikke giver Ejer A util-

sigtede skattemæssige fordele. Denne fremgangsmåde er tidligere blevet godkendt i lignende 

                                                             
266 Den juridiske vejledning 2013-2 afsnit 5.2.4.3 

267 Den juridiske vejledning 2013-2 afsnit 5.2.4.3.1 

268 Overgaard & Olesen, Generationsskifte og omstrukturering, 4. udgave, Jurist og Økonomforbundets Forlag, s. 261 
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sager ved et bindende ligningssvar jf. f.eks. SKM2009.42.SR som nævnt i afsnit 12.4.3 ovenfor, og 

der henvises endvidere til Leur-Bleur dommen som omtalt i afsnit 12.1.3.1.3. Det bør dog allige-

vel overvejes, om der skal anmodes om bindende ligningssvar, så fusionen ikke risikerer at blive 

skattepligtig. 

 

Når den skattefri fusion gennemføres vil Holding ApS overtage aktiverne i Holding II ApS med 

fuld succession. Samtidig vil Ejer A’s anparter i Holding II ApS blive ombyttet med den nye ejer-

andel i Holding ApS. Den nye anpart i Holding ApS anses for anskaffet til samme anskaffelses-

sum, -tidspunkt og hensigt, som anparterne i Holding II ApS, svarende til en anskaffelsessum på 

DKK 542.000 jf. afsnit 12.1.4. 

 

Der er ikke noget 3 års bindingskrav på aktierne i Holding II ApS fra den skattefri aktieombyt-

ning, der skal tages højde for. 

12.5 Salg til udstedende selskab 

I dette afsnit gennemgås en afståelsesmodel, hvor afståelsessummen i videst muligt omfang ud-

loddes fra selskabet selv.  

Er der tilstrækkelig kapital i selskabet, kan handelsværdien nedbringes ved udlodning af selska-

bets frie reserver, hvorefter aktierne overdrages. Er den nye ejer, allerede medejer kan den ud-

trædende ejer afstå aktierne ved tilbagesalg til det udstedende selskab. 

Salg til udstedende selskab anvendes ofte i kombination med de ovennævnte omstrukture-

ringsmodeller.269 Tilbagesalget kan enten ske ved indløsning af aktierne ved kapitalnedsættelse 

eller ved tilbagesalg, hvor det udstedende selskab køber egne aktier270.  

12.5.1 Formål og forklaring af modellen 

Formålet er, at gennemføre et ejerskifte, hvor det er selskabet selv, der finansierer vederlaget til 

den udtrædende aktionær med lavt beskattede midler. Fordelen er, at der tages særligt hensyn 

til erhververen, idet finansieringsbyrden minimeres til et kapitalindskud i selskabet eller køb af 

aktierne til nominel værdi.  

Modellen udelukker succession271, som er beskrevet i afsnit 10.3 og 11.2. Imidlertid er modellen 

et godt alternativ til successionsmodellen, da det er muligt, at tilrettelægge generationsskiftet 

således, at overdrageren ikke bliver beskattet ved salget til det udstedende selskab.272 

                                                             
269 Overgaard & Olesen, Generationsskifte og omstrukturering, 4. udgave, Jurist og Økonomforbundets Forlag, s. 181 

270 Overgaard & Olesen, Generationsskifte og omstrukturering, 4. udgave, Jurist og Økonomforbundets Forlag, s. 184 

271 Overgaard & Olesen, Generationsskifte og omstrukturering, 4. udgave, Jurist og Økonomforbundets Forlag, s. 184 
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Fremgangsmåden afhænger af den konkrete situation, herunder om der er tilstrækkelig regn-

skabsmæssig egenkapital og likviditet i selskabet til at lade selskabet finansiere afståelsen af 

aktierne til handelsværdi.  Nedenfor redegøres der for fremgangsmåderne ved de forskellige 

scenarier. 

12.5.1.1 Tilstrækkelig regnskabsmæssig egenkapital og tilstrækkelig likviditet  

I den situation hvor der ikke indgår goodwill i handelsværdien, vil den regnskabsmæssige egen-

kapital være tilstrækkelig til at kunne finansiere handelsværdien ved udlodning af de frie reser-

ver273 efterfulgt af et aktiesalg til nominel værdi. Dette forudsætter dog, at der er tilstrækkelig 

likviditet i selskabet. 

Den udtrædende ejer modtager hermed hele handelsværdien kontant og erhververens anskaf-

felsessum er begrænset til kurs pari, hvilket som minimum svarer til mindsteselskabskapita-

len.274 For selskabet medfører det, at balancen bliver slanket ved udbetaling af overskudslikvidi-

tet og eventuelt at den nettorentebærende gæld øges. 

Hvis erhververen allerede er medejer af selskabet kan overdrageren afstå aktierne til det udste-

dende selskab, idet omfang mindsteselskabskapitalen overholdes. Er den udtrædende aktionær 

eneejer overdrages aktierne ved salg til erhververen. 

12.5.1.2 Tilstrækkelig regnskabsmæssig egenkapital, men utilstrækkelig likviditet 

Et andet scenarie er, at der er ligeledes er tilstrækkelig egenkapital i selskabet, men der er util-

strækkelig likviditet til at finansiere vederlaget til den udtrædende ejer. Det kan f.eks. være at 

likviditeten er bundet i driftsaktiver eller at den finansielle analyse, som omtalt i afsnit 7.2.3, 

udviser behov for likviditet i fremtiden. Likviditetsproblemet kan dog løses på flere måder, hvil-

ket der redegøres for i det følgende. 

12.5.1.2.1 Kontant berigtigelse 

Skal vederlaget berigtiges kontant, jf. overvejelserne i afsnit 7.2.1, kan det være en løsning, at 

selskabet optager et lån hos en tredjemand, evt. fra et finansielt institut. For selskabet kan det 

medføre at soliditeten falder kraftigt, idet gældsætningen øges for at udbetale egenkapital. 

 

                                                                                                                                                                                              
272 Serup, Generationsskifte – Omstrukturering, 2. udgave, Karnov Group, s. 744 

273 Jf. selskabslovens § 180, stk. 2 og § 4, stk. 2 

274 DKK 80.000 for et anpartsselskab og DKK 500.000 for et aktieselskab jf. selskabslovens § 4, stk. 2. Hvis det er relevant, kan 

selskabskapitalen nedsættes til minimumsgrænsen, jf. selskabslovens kapitel 11, eller et aktieselskab kan omdannes til et an-

partsselskab, jf. § 321. 
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Et alternativ til kontant berigtigelse er, at en eventuel restfinansiering af afståelsessummen fi-

nansieres af erhververen, alt afhængig af dennes økonomiske ressourcer. I så fald kan selskabet 

optage lån hos erhververen eller erhververen kan indskyde kapital i selskabet. Dog mister mo-

dellen lidt sin berettigelse, såfremt beløbet er af væsentlig størrelse.275  

 

Et lån hos erhververen kan være at foretrække fremfor lån hos en tredje mand, idet renterne går 

til ejeren selv. Derudover kan det overvejes om lånet skal være et ansvarligt lån, hvis det anses 

for at være nødvendigt på grund af den svækkede soliditet. 

 

Vælger den erhververen i stedet at indskyde kapital i selskabet, vil soliditeten ikke svækkes i lige 

så høj grad. Dog hæftes der for indskuddet og der er ikke ret til renter.  

12.5.1.2.2 Berigtigelse ved gældsbrev 

Har overdrageren ikke behov et for øjeblikkeligt kontant vederlag, jf. overvejelserne i afsnit 

7.2.1, kan selskabet købe eller indløse aktierne ved udstedelse af et gældsbrev til overdrageren 

fremfor et lån hos tredjemand eller erhververen. I så fald vil erhververen opleve en mindre fi-

nansieringsbyrde. For selskabet kan det dog medføre at soliditeten falder kraftigt, idet gældsæt-

ningen øges for at udbetale egenkapital.  

12.5.1.2.3 Berigtigelse i form af ret til forlods udbytte (A/B-modellen) 

Forventes der at blive genereret overskydende likviditet i fremtiden, kan det overvejes at ud-

skyde det fuldstændige ejerskifte. I så fald kan berigtigelsen af afståelsessummen ske i form af 

forlods udbytteudlodninger i takt med at der frigøres likviditet hertil og først efter, at hele pro-

venuet er udloddet, vil ejeren afstå sin aktiepost. Der henvises til beskrivelsen af A/B-modellen i 

afsnit 12.5.2.3.2.   

12.5.1.3 Utilstrækkelig regnskabsmæssig egenkapital og utilstrækkelig likviditet 

Når handelsværdien er højere end den regnskabsmæssige egenkapital som følge af goodwill, 

betyder dette umiddelbart, at ejerskiftet ikke kan gennemføres ved at selskabet finansierer af-

ståelsessummen.276 

Første nærliggende løsning må derfor være, at erhververen skal finansiere resten af afståelses-

summen i stedet for selskabet. En anden måske smartere løsning er, at udskyde det fuldstændige 

ejerskifte og lade den fremtidige drift generere tilstrækkelig kapital. 

                                                             
275 Ved lånefinansiering fra den indtrædende ejer skal der tages hensyn til fradragsbegrænsningsreglerne for finansieringsudgif-

ter ved tynd kapitalisering, jf. selskabsskattelovens § 11 og ligningslovens § 2  

276 Steffensen mfl., Regnskabshåndbogen 2012, PwC, s. 193 
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12.5.1.3.1 Finansiering fra erhverver 

At erhververen finansierer generationsskiftet helt eller delvist var ikke formålet med modellen, 

men det kan dog blive nødvendigt med delvis finansiering fra erhververen.  

Finansiering fra erhververen kan ske ved at erhververen indskyder værdier i selskabet, f.eks. at 

nytegne aktier og forhøje kapitalen, eventuelt med overkurs, således at der er tilstrækkelig 

egenkapital til at selskabet kan finansiere afståelsessummen til den udtrædende ejer..277 

 

I stedet kan den indtrædende ejer finansiere den resterende afståelsessum kontant eller ved 

udstedelse af et gældsbrev til overdrageren.  

Ønsker den udtrædende ejer kontant berigtigelse kan erhverver optage lån hos tredjemand til 

finansiering heraf, sandsynligvis mod sikkerhed i aktierne eller kaution.  

Berigtigelse i form af gældsbrev mellem overdrager og erhverver, kan derimod være at fore-

trække, idet renterne bliver indenfor familien, men det medfører at overdragerens pensionsop-

sparing bliver afhængig af selskabets fremtidige betalingsevne. 

 

Fremfor at finansieringen sker med personbeskattede midler, og personlig hæftelse, bør erhver-

veren finansiere anskaffelsessummen via et holdingselskab. Lånefinansieringen vil herefter 

kunne afdrages når der udloddes skattefrit udbytte fra datterselskabet. Desuden vil det være 

muligt at opnå rentefradrag, som vil kunne udnyttes i sambeskatningen278 med driftsselskabet.279  

12.5.1.3.2 Finansiering i form af fremtidig indtjening (A/B-modellen) 

Selvom den regnskabsmæssige egenkapital er utilstrækkelig i forhold til handelsværdien, er 

muligheden for at lade selskabet finansiere generationsskiftet ikke udelukket. 

 

Ved at udskyde det fuldstændige ejerskifte kan man lade den fremtidige drift generere tilstræk-

kelig kapital, hvorefter selskabet kan ”afdrage” på afståelsessummen ved udlodning af en forlods 

udbytteret. Først når den udbytteretten er afviklet eller ophørt, afstår den udtrædende ejer akti-

erne. 

                                                             
277 Kræver nye generalforsamling, ændring af vedtægter, registrering i ejerbogen og hos Erhvervsstyrelsen, henholdsvis jf. sel-

skabslovens §§ 76, 163, 50 og 11. 

278 Tvungen sambeskatning mellem koncernforbundne selskaber i henhold til selskabsskattelovens § 31 C, jf. § 31. 

279 Serup, Generationsskifte – Omstrukturering, 2. udgave, Karnov Group, s. 757-761 
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Fremgangsmåden ved A/B-modellen  

A/B-modellen etableres ved, at aktiekapitalen opdeles i klasser, hvor den ene klasse tillægges 

forlods udbytteret, hvilket skal kompensere for at den indtrædende kapitalejer kan indtræde 

som medejer til en favørkurs. Dette kræver i henhold til selskabsretten en vedtægtsændring.280 

 

Vedtægtsændringen er i skattemæssigt henseende ligestillet med afståelse af aktierne, hvis æn-

dringen giver aktierne en anden identitet. Dette skal bedømmes i det konkrete tilfælde. Ved be-

dømmelsen af en ændring i udbytteretten mellem aktieklasser, lægges der vægt på om ændrin-

gen medfører væsentlig formueforskydende effekt mellem aktionærerne.281 Ifølge bindende svar 

fra Skatterådet og Ligningsrådet, anses en ændring af udbytteretten ikke, at medføre formuefor-

skydende effekt, i tilfælde hvor der kun er én aktionær i selskabet på tidspunktet for ændringen 

eller hvor udbytteretten tildeles alle aktierne før den nye aktieklasse uden udbytteret udste-

des.282 

 

A/B-modellen kan herefter etableres på to fremgangsmåder uden at aktierne anses for afstået.  

Etableringen kan ske i forbindelse med en kapitalforhøjelse, hvor den nye kapitalejer tegner den 

nye aktieklasse uden udbytteret. Vedtægtsændringen, der muliggør udstedelsen foretages før 

nytegningen.283 

Alternativt kan modellen gennemføres uden kapitalforhøjelse, men blot ved at overdrage en 

andel af de eksisterende aktier. Først tildeles den forlods udbytteret ved klasseopdelingen og 

derefter overdrages de aktier, der ikke har ret til forlods udbytte, til den indtrædende kapital-

ejer.  

 

Fordelen ved at etablere modellen med en kapitalforhøjelse er, at den ikke udløser beskatning 

hos overdrageren. Fordelen ved at etablere modellen ved aktieoverdragelse fremfor ved kapital-

forhøjelse er, at modellen eksekveres med mindre kapitalbinding i selskabet. Er den udtrædende 

ejer et selskab, kan aktieoverdragelsen dog gennemføres skattefrit, jf. afsnit 12.1.1. Har den ud-

trædende ejer en holdingstruktur, vil det derfor være mest fordelagtigt at iværksætte modellen 

med en aktieoverdragelse efterfulgt af vedtægtsændringen.  

                                                             
280 Jf. selskabslovens §§ 1, stk. 2, 2. pkt. og 45, idet en ejeaftale ikke er bindende for selskabet og beslutninger der træffes på 

generalforsamlingen, jf. § 82. 

281 Den juridiske vejledning 2013-2, afsnit C.B.2.1.4.8 

282 F.eks. SKM2008.600.SR, SKM2004.416.LR, SKM2003.66.LR 

283 SKM2004.416.LR 
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Dog begrænses muligheden for et at etablere modellen med aktieoverdragelse af det tre års bin-

dingskrav, ved aktieombytning, tilførsel af aktiver samt spaltning uden tilladelse jf. de foregåen-

de afsnit. Desuden kan den udtrædende ejer ikke afhænde den resterende aktiepost ved salg til 

det udstedende selskab, i det omfang selskabslovens krav til minimumskapital ikke overholdes. I 

praksis ses det derfor ofte, at der foretages kapitalforhøjelse i forbindelse med A/B-modellen. 

 

Den nye kapitalejer indtræder således som medejer efter begge fremgangsmåder. Tegningskur-

sens ved kapitaludvidelsen eller kursen ved aktieoverdragelsen skal svare til markedskursen 

ved handel mellem uafhængige parter. Dog er det i praksis accepteret at kursen er under mar-

kedskursen, da der tages hensyn til hertil ved beregningen af forlods udbytteretten, jf. afsnittet 

nedenfor.  

Indledes modellen med kapitalforhøjelse skal mindstekursen være kurs pari i henhold til sel-

skabsloven.284 Dog kan den indtrædende aktionær nøjes med at indbetale 25 % af kapitalen. 285  

 

Størrelsen af den ejerandel, den nye kapitalejer skal indtræde med, afhænger af flere hensyn. 

Dels skal der tages hensyn til finansieringsbyrden. Omvendt vil en høj ejerandel være gunstigt 

for den indtrædende ejer, såfremt handelsværdien af virksomheden er højere end den indre 

værdi., hvilket uddybes senere nedenfor. Dels skal der tages hensyn til udbytte- og aktieavance-

beskatningen hos den udtrædende kapitalejer, således at ejerandelen maksimalt kommer til at 

udgøre 90 %, så den udtrædende ejer fortsat kan modtage skattefrit udbytte. Derudover skal der 

ved kapitalforhøjelse, som minimum, tegnes aktier for det, der svarer til mindsteselskabskapita-

len286, hvilket gør det muligt for den udtrædende aktionær at sælge aktierne tilbage til det udste-

dende selskab.  

 

Efter ovenstående tiltag kan de fremtidige overskud udloddes til den udtrædende ejer indtil hele 

provenuet er afviklet eller til retten er ophørt i henhold til den aftalte årsmålsbegrænsning. Iføl-

ge praksis er det valgfrit for parterne at begrænse udbytteretten til en periode.287 Er parterne 

                                                             
284 Selskabslovens § 31, stk. 1 

285 Så længe at DKK 80.000 af selskabskapitalen er indbetalt, kan aktionærerne nøjes med at indbetale 25 %, jf. selskabslovens § 

33, stk. 1, hvilket var tilfældet i SKM2011.571.SR 

286 DKK 80.000 for et anpartsselskab og DKK 500.000 for et aktieselskab jf. selskabslovens § 4, stk. 2. Hvis det er relevant, kan 

selskabskapitalen nedsættes til minimumsgrænsen, jf. kapitel 11, eller et aktieselskab kan omdannes til et anpartsselskab, jf. 

selskabslovens § 321. Selskabets beholdning af egne aktier skal fradrages ved vurderingen af, om kravene til selskabskapitalen 

er overholdt, jf. § 197. 

287 F.eks. var der ingen begrænsning i SKM2003.66.LR, mens der var aftalt en maksimalt afviklingsperiode på 7 år i 

SKM2011.79.SR. 
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interesseforbundne kan der være fælles interesse i at begrænse perioden, hvilket kan resultere i, 

at udbytteretten ikke bliver indfriet, og dermed at virksomheden bliver overdraget til favørkurs. 

Hvis værdien af virksomheden i væsentlig grad udgøres af høje forventninger den fremtidige 

drift bør årsmålsbegrænsningen også tage hensyn til dette. 

 

Når forlods udbytteretten er udløbet, ophører klasseopdelingens funktion, hvorefter aktieklas-

serne alt andet lige bliver ligestillede. Derfor kan aktieklasserne ophæves ved ændring af ved-

tægterne uden at det skattemæssigt sidestilles med en afståelse.288 

 

Efter udbytterettens ophør kan den udtrædende kapitalejer afstå sin resterende aktiepost i sel-

skabet. Frem for at afstå aktierne direkte til den indtrædende ejer, kan aktierne sælges til det 

udstedende selskab eller indløses ved en kapitalnedsættelse, i det omfang mindstekravet til sel-

skabskapitalen overholdes.  

 

Aktierne skal afstås til handelsværdien på afhændelsestidspunktet, der opgøres som beskrevet i 

kapitel 9. Afståelsessummen kan være et væsentligt beløb, især hvis goodwillværdien er steget 

siden A/B-modellen blev planlagt. Det vil sige, at den udtrædende ejer får udbetalt den goodwill, 

der er knyttet til den resterende ejerandel, mindst to gange. Først i form af forlods udbytte og 

anden gang ved salg til det udstedende selskab. Caseeksemplet i afsnit 12.5.4 nedenfor vil illu-

strere dette. 

Set fra den nye kapitalejers synspunkt, taler dette for, at der ved indledning af A/B-modellen, 

indtrædes med en så høj ejerandel, som muligt.  

Endvidere taler det for, at den udtrædende ejer afstår sine resterende aktier ved salg til det ud-

stedende selskab eller indløsning af aktierne, frem for at afstå aktierne til den indtrædende ejer, 

da det vil være en finansieringsmæssig byrde for den indtrædende ejer.  

 

Afstår den udtrædende ejer aktierne før udbytteretten er udløbet, som det f.eks. var tilfældet i 

SKM2008.600.SR, tillægges afståelsessummen den resterende udbytteret. 

Beregning af den forlods udbytteret 

Den udtrædende kapitalejer tildeles forlods udbytteret for at kompensere for den lave kurs, som 

den indtrædende ejer har betalt for at blive medejer af selskabet. Dette skal sikre, at virksomhe-

den overdrages til den jf. kapital 9 opgjorte handelsværdi.289 

                                                             
288 SKM2011.571.SR og SKM2010.2.SR 

289 F.eks. SKM2011.571.SR og SKM2011.79.SR 
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Beregningen af den forlods udbytteret skal jf. praksis290 foretages i henhold til følgende bereg-

ningsmetode, som fremgår af SKM2004.416.LR: 

 

                              (                              )               

                           
 

 

Beregningsmetoden tager således udgangspunkt i, at den nye kapitalejer er indtrådt i forbindel-

se tegning af nye aktier. Formlen medvirker til, at den forlods udbytteret afhænger af den kurs, 

som den indtrædende ejer betaler, således at der ikke sker formueforskydning mellem parterne. 

Eksempelvis blev der i sagen refereret i SKM2004.416.LR, tegnet 200.000 anparter i Drift ApS til  

kurs 130, da det var den maksimale kurs indtrædende ejer havde mulighed for at give. Den ind-

betalte overkurs var herefter DKK 60.000 og forlods udbytteretten blev opgjort til DKK 

3.159.500. Havde den indtrædende ejer i stedet tegnet anparterne til kurs pari, ville den forlods 

udbytteret være opgjort til DKK 3.219.500. Den forlods udbytteret bliver således, i dette tilfælde 

DKK 60.000, lavere i samme omfang, der tegnes over kurs pari, som nævnt ovenfor.  

 

Er der ikke nytegnet aktier, men overdraget en andel af de eksisterende aktier, må det forlods 

udbytteret ligeledes opgøres som summen af den uberettigede andel af udbyttet, som den ind-

trædende ejer får del i, og den udtrædende kapitalejers andel. 

Er aktierne overdraget til kurs pari, vil udbytteretten opgøres til selskabets handelsværdi med 

fradrag af selskabskapitalen. Er aktierne overdraget til en højere kurs end kurs pari, skal en til-

svarende overkurs også fradrages.  

 

Der er en risiko for, at virksomhedens fremtidige indtjening ikke lever op til forventningerne, og 

det derfor ikke er muligt at afvikle udbytteretten inden en eventuelt fastlagt åremålsbegræns-

ning, hvilket kan risikere at påvirke markedsværdien af aktierne. Derfor skal der i forlods udbyt-

teretten medregnes et risikotillæg, hvilket som udgangspunkt er en forudsætning for SKATs 

accept af modellen.291  

Risikotillægget fastlægges bl.a. på baggrund af selskabets hidtidige indtjeningsforhold og –evne, 

samt størrelsen af udbytteretten og en eventuel åremålsbegrænsning.  

                                                             
290 SKM2008.697.SR og SKM2011.79.SR. 

291 SKM2003.66.LR 
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Der er flere tilfælde i praksis, hvor SKAT har accepteret et risikotillæg på nul, når udbytteretten 

med rimelighed kan forventes at blive afviklet indenfor åremålsbegrænsningen, vurderet på 

baggrund af selskabets hidtidige indtjening. 292 

 

Derudover skal saldoen for den forlods udbytteret rentetilskrives i henhold til en udbytteplan, 

som det fremgår af SKM2011.79.SR. Mellem interesseforbundne parter kan der tages udgangs-

punkt i en sammenlignelig markedsrente efter skat293, f.eks. en obligationsrente med samme 

varighed. 

 

Såfremt udbytteplanen ikke overholdes som følge af underskudsår har det ikke anden effekt på 

den forlods udbytteret end, at rentetilskrivningen skal justeres. Overholdes udbytteplanen i øv-

rigt ikke, skal der foreligge en begrundelse fra ledelsen. F.eks. kan ledelsen vurdere, at det ikke 

er forsvarligt at udlodde udbytte.294 

12.5.2 Beskatningen 

12.5.2.1 Beskatning af udbytteudlodning 

Er ejeren en fysisk person eller et dødsbo beskattes udbytteudlodninger som aktieindkomst, jf. 

personskattelovens § 4 a, hvilket er beskrevet under henholdsvis afsnit 10.1 og afsnit 10.2. 

Er overdrageren et selskab er udbyttet skattefrit, såfremt ejerandelen udgør mindst 10 % af 

aktierne jf. aktieavancebeskatningslovens § 4 A om datterselskabs aktier jf. selskabsskatteloven 

§ 13 stk. 1 nr. 2. Det kan derfor anbefales, at der er etableret holdingstruktur, jf. afsnit 12.1 og 

12.2 ovenfor. 

12.5.2.2 Beskatning af aktieafståelse 

Med mindre at overdragelsen sker med succession, som beskrevet i afsnit 10.3 og 11.2 bliver 

afståelsen beskattet, som beskrevet under afsnit 10.2 og afsnit 11.1 for henholdsvis overdragelse 

ved død eller i levende.  Når successionsreglerne ikke anvendes bør det derfor anbefales, at der 

er etableret holdingstruktur jf. afsnit 12.1 og 12.2 ovenfor, hvorefter afståelsen er skattefri. 

                                                             
292 F.eks. SKM2004.416.LR og SKM2011.79.SR 

293 Ved en sammenlignelig markedsrente på 5 % kan en rente på 3,75 % når der tages hensyn til, at der ikke er fradrag for 

udgifter til forrentning af egenkapitalen jf. SKM2008.697.SR 

294 SKM2010.2.SR og SKM2010.288.SR 
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12.5.2.3 Beskatning af salg til udstedende selskab og indløsning af aktier 

Afstås aktierne ved indløsning af aktierne i forbindelse med kapitalnedsættelse eller ved salg til 

det udstedende selskab, udbyttebeskattes hele provenuet, jf. henholdsvis ligningslovens §§ 16 A, 

stk. 1 og 16 B, stk. 1, medmindre, der ejes mindst 10 %. 

 

Hovedreglen medfører således, at overdrageren ikke kan fradrage anskaffelsessummen. Der kan 

dog opnås dispensation i henhold til ligningslovens §§ 16 A, stk. 3, nr. 2, litra b og 16 B, stk. 2, nr. 

6 for henholdsvis kapitalnedsættelse og salg til udstedende selskab, hvorefter afståelsen avan-

cebeskattes jf. aktieavancebeskatningslovens § 2, stk. 2 og stk. 3 nr. 5. 

 

Dispensation ved kapitalnedsættelse forudsætter, at dispositionen er begrundet i selskabets 

erhvervsmæssige forhold, herunder at nedsættelsen ikke anses at være alternativ til en alminde-

lig udbytteudlodning.295 

Dispensation ved salg til det udstedende selskab kan ligeledes opnås når motivet ikke er undgå-

else af udbytteskat og som hovedregel kun, når aktionæren afstår alle sine aktier i selskabet. 

Selvstændigt skattepligtige dødsboer får normalt også dispensation, da boets ejertid er så kort, 

at boet ikke har haft væsentlig indflydelse på selskabets udbyttepolitik.296 

12.5.3 Caseeksempel 

Handelsværdien af Drift A/S' aktier er efter udskillelse af selskabets ejendom opgjort til DKK 

6.110.000 jf. tabel 11 i bilag 5. I denne værdi indgår selskabets frie reserver, der pr. 31. decem-

ber 2012 udgør ca. DKK 4.676.842 og den likvide beholdning og værdipapirer udgør DKK 

2.321.788 jf. tabel 1 bilag 2. Er der tale om overskudslikviditet, således, at det er forsvarligt at 

udlodde den som udbytte, kan handelsværdien nedbringes til DKK 3.788.212.  

 

Der er hverken er tilstrækkelig egenkapital, selskabskapital eller likviditet til at selskabet kan 

finansiere handelsværdien ved udlodning og køb af egne aktier. Selskabet kan dog vælge at 

gældsætte sig yderligere og dermed få likviditet til at udlodde de resterende frie reserver, hvor-

efter handelsværdien kan nedbringes til DKK 1.433.158. Desuden kan det overvejes, at omdanne 

selskabet til et anpartsselskab med en selskabskapital på DKK 80.000, hvormed DKK 420.000 

frigøres til frie reserver. Derved kan handelsværdien nedbringes til DKK 1.013.158, jf. bilag 11, 

hvilket svarer til værdien af selskabskapitalen og goodwill. Ejer B kan herefter via et holdingsel-

                                                             
295 Den juridiske vejledning 2013-2, afsnit C.B.2.1.4.16 

296 Den juridiske vejledning 2013-2, afsnit C.B.2.10.3 
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skab købe aktierne. Købet kan berigtiges ved udstedelse af et anfordrings- eller almindeligt 

gældsbrev eller kontant berigtiget ved lånefinansiering fra en tredjemand. 

 

En bedre løsning vil imidlertid være at udskyde det fuldstændige ejerskifte og lade selskabets 

fremtidige drift finansiere overdragelsen ved A/B-modellen og dermed begrænse Ejer B's finan-

sieringsbyrde til den nominelle værdi af aktierne, der nytegnes eller købes. 

 

A/B-modellen indledes med en aktieoverdragelse i stedet for en kapitalforhøjelse, da finansie-

ringsbehovet vil være mindre og overdragelsen ikke udløser beskatning i Holding ApS. 

 

Ejer B skal have den størst mulige ejerandel ved hans indtræden, da der er beregnet goodwill i 

handelsværdien. Ejerandelen må dog højest være 90 %, således at det forlods udbytte kan ud-

loddes skattefrit til Ejer A's Holding ApS. På baggrund heraf skal Ejer B købe 90 % af aktierne til 

kurs pari. 

 

For at minimere finansieringsbehovet omdannes Drift A/S til et anpartsselskab. Selskabskapita-

len nedsættes herefter til DKK 88.889, således at Ejer B kan købe 90 % af aktierne for DKK 

80.000 og Ejer A kan afstå den resterende aktiepost ved salg til det udstedende selskab uden at 

kravet til mindsteselskabskapitalen misligholdes. Ejer B vil i den forbindelse stifte et holdingsel-

skab, Ejer B Holding ApS, med en kapital på DKK 80.000, til køb af anparterne i Drift ApS. 

 

Før aktieoverdragelsen gennemføres en vedtægtsændring, hvor selskabskapitalen opdeles i A- 

og B-anparter, med forlods udbytteret til A-anparterne. 

 

Udloddes beholdningen af likvider og værdipapirer pr. 31. december 2012 i Drift ApS på DKK 

2.321.788, kan det forlods udbytte beregnes til DKK 4.226.133, jf. bilag 12. inklusiv risikotillæg 

og rente. På baggrund af selskabets indtjening de seneste tre år, fastlægges en udbytteplan, hvor 

det forlods udbytte forventes, at være afviklet indenfor 8 år. På baggrund heraf aftales en åre-

målsbegrænsning på 8 år.  

 

Der er tillagt et risikotillæg på 1 %, da selskabets indtjening har været meget svingende. Det 

forventes, at udbytteretten afvikles inden for åremålsbegrænsningen på 8 år. Ifølge praksis kan 

risikotillægget formentlig udelades.  

Derudover aftales det, at udbytteretten forrentes i henhold til fastlagt udbytteplanen med 3 %, 

svarende til en alternativ rente efter skat på en obligation med 8 års løbetid.  
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Når udbytteretten er ophørt, kan Holding ApS afstå den resterende aktiepost ved salg af aktierne 

til det udstedende selskab for et vederlag på DKK 112.573 jf. bilag 12. Værdien er beregnet un-

der forudsætning af, at goodwillværdien er uændret siden A/B-modellen blev planlagt, og at de 

frie reserver udgør mindst DKK 103.684, for at det er praktisk muligt at afstå aktierne til det 

udstedende selskab. 

 

Det skal hertil nævnes, at antagelsen om, at værdien af goodwillen stadig eksisterer efter udbyt-

teretten er ophørt, strider i mod antagelsen i afsnit 9.4.2 ved. Ved beregningen af handelsværdi-

en efter goodwillcirkulæret, blev det nemlig antaget, at goodwillen har en levetid på 7 år, da 

virksomheden sælger standardprodukter. 

 

Holding ApS ender således med at afstå Drift ApS skattefrit for i alt DKK 6.740.494. Det er DKK 

630.494 mere i forhold til handelsværdien på DKK 6.110.000, hvilket udgør risikotillægget og 

renten på udbytteretten samt goodwill og fri reserve knyttet til den resterende aktiepost, jf. bi-

lag 12. 

 

Ejer B’s anskaffelsessum begrænses dermed til DKK 80.000 ved stiftelse af Ejer B Holding ApS 

som ligeledes bliver anskaffelsessummen på aktierne i Drift ApS.  
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13 Generationsskifteplan for casevirksomheden 

13.1 Den valgte generationsskiftemodel og baggrunden herfor 

Som en del af de indledende overvejelser i afsnit 7.3, blev det fastlagt, at Ejer A ville gennemføre 

generationsskifte af Drift A/S, og så vidt muligt også fabriksejendommen i Ejendom ApS, til søn-

nen, Ejer B. Det blev desuden gjort klart, at skiftet skal tilrettelægges under hensyntagen til Ejer 

A’s behov for at få vederlag for aktierne, da det udgør hans pension og da det ikke er ønsket at 

forfordele Ejer B i forhold til de øvrige børn. Derudover skal Ejer B’s finansieringsbyrde minime-

res, da hans formue er relativt beskeden. 

 

De skattemæssige konsekvenser for den oprindelige selskabsstruktur, som vist i figur 2 i kapitel 

6, er beregnet i caseeksemplerne i afsnit 10.6 og 11.6, ved henholdsvis skifte ved død og i leven-

de live. Det kunne konstateres, at de skattemæssige konsekvenser og betingelserne for, at Ejer B 

kan succedere, er de samme ved død og i levende live. 

Det er imidlertid kun Holding ApS inklusiv Drift A/S, der kan overdrages med succession, da 

Ejendom ApS er omfattet af pengetankreglen. Derfor udløser generationsskiftet selskaberne en 

skat på DKK 1.656.900297, som skal betales af Ejer A. Overdragelsessummen vil for Ejer B udgø-

re DKK 12.384.010, hvilket vurderes, at være en alt for stor byrde at finansiere.  

Med den oprindelige koncernstruktur vil det dog være muligt at sælge Drift A/S skattefrit fra 

Holding ApS. Det gør det dog ikke finansieringsbyrden mindre, da ca. 100 % af værdien af Hol-

ding ApS består af kapitalandelen i Drift A/S, jf. tabel 10 i bilag 3. Desuden vil den samlede over-

dragelsessum være DKK 15.958.000, hvilket er højere end forannævnte successionsoverdra-

gelse, idet Ejer B ikke succedere i en latent skat, der kan fratrækkes i handelsværdien.  

 

Da planlægningen af generationsskiftet antageligt er indledt i god tid, er mulighederne gode for 

at gennemføre en omstrukturering af selskabsstrukturen, der vil være optimal for både Ejer A og 

B. 

Ved udspaltning af den ikke-driftsrelaterede ejendom i Drift A/S kan handelsværdien af selska-

bet nedbringes med DKK 5.300.000, jf. afsnit 12.3.4. Derudover vil en aktieombytning af Ejen-

dom II ApS gøre det muligt at overdrage selskabet skattefrit til en tredjemand. Dermed vil Ejer A 

                                                             
297 Det skal nævnes at tallene er beregnet ud fra de opgjorte handelsværdier efter goodwillcirkuleret, som er væsentlig 

højere end efter formueskattekursen, jf. kapitel 9. 
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og Ejer B opnå en henholdsvis skattemæssig og finansieringsmæssig fordel, idet skatten vil ud-

gøre DKK 0 og den totale overdragelsessum for Drift A/S og Ejendom ApS vil udgøre DKK 

10.658.000. 

 

Den nye selskabsstruktur, udgør herefter en holdingstruktur, som vist i figur 8 nedenfor. Denne 

struktur gør det muligt, at udlodde de frie reserver og dermed nedbringe handelsværdierne af 

Drift A/S og Ejendom ApS yderligere til fordel for Ejer B.  

Som beskrevet i caseeksemplet i afsnit 12.5.4 kan værdien af Drift A/S nedbringes til DKK 

1.013.158 ved udlodning af selskabets frie reserver. Det svarer til værdien af selskabskapitalen 

og goodwillen. Dette er under forudsætning af, at selskabet omdannes til et anpartsselskab med 

minimumskapital på DKK 80.000 og at DKK 2.775.054 af den totale udlodning på DKK 5.096.842 

berigtiges ved udstedelse af gældsbrev til Holding ApS eller finansieres af lån fra tredjemand298. 

Ligeledes kan værdien af anparterne i Ejendom ApS nedbringes til den nominelle værdi, DKK 

80.000, under forudsætning af at fabriksejendommen belånes, f.eks. med realkreditlån op til 

60 % -grænsen299 og resten, DKK 2.564.000300, ved udstedelse af gældsbrev til Holding ApS.301  

Overdragelsessummen for begge selskaber vil herefter udgøre DKK 1.093.158, men det er un-

der forudsætning af gældsætning af selskaberne og at Ejer A ikke vil blive vederlagt fuldt ud i 

kontanter. 

 

Få at undgå gældsætningen i Drift A/S og for at bringe handelsværdien af aktierne ned på deres 

nominelle værdi, kan A/B-modellen tages i anvendelse, som beskrevet i caseafsnit 12.5.4. Efter 

denne model forventes selskabets fremtidige drift, at finansiere vederlaget til Holding ApS over 

ca. 8 år. Herefter kan Ejer B anskaffe aktierne i Drift A/S og Ejendom ApS via Ejer B Holding ApS 

for DKK 160.000, under forudsætning af fabriksejendommen belånes fuldt ud, bort set fra sel-

skabskapitalen. 

Modellen vil resultere i en samlet vederlæggelse til Holding ApS på DKK 16.527.494, som er 

specificeret i bilag 12. Heraf vil op til DKK 4.338.706 udgøres af det forlods udbytte og værdien 

af den resterende aktiepost, som forventes betalt indenfor 8 år. Derudover vil DKK 2.564.200 

                                                             
298 Lån fra tredjemand vil dog forventes at være med sikkerhed i anparterne eller i form af virksomhedspant eller selvskyldner 

kaution fra Ejer B. Derudover må der forventes en relativt høj rente, da selskabets egenkapital er lav.  

299 Nykredit, Belåningsgrænser - erhvervsejendomme, http://www.nykredit.dk/erhverv/info/realkredit/belaaning-og-

loebetid.xml, 28-09-2013 

300 Beløbet er under forudsætning af, at realkreditinstituttet ansætter værdien af ejendommen til DKK 4.487.000 

301 Restfinansieringen fra Ejer A Holding ApS vil være stillet i 2. prioritet ifht. realkreditlånet og dermed være forbundet med 

relativt høj risiko, hvis markedsværdien af ejendommen reduceres. 

http://www.nykredit.dk/erhverv/info/realkredit/belaaning-og-loebetid.xml
http://www.nykredit.dk/erhverv/info/realkredit/belaaning-og-loebetid.xml
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eventuelt være berigtiget ved et gældsbrev til Ejendom ApS, såfremt 60 % finansieres af real-

kreditlån og realkreditinstituttet ansætter ejendommen til samme værdi. Det samlede vederlag 

er i øvrigt under forudsætning af, indtjeningen i Drift A/S bliver som forventet samt at aktierne i 

Ejendom II ApS kan sælges til tredjemand for den opgjorte værdi på DKK 5.300.000.  

 

 

Figur 8 - Selskabsstruktur før og efter generationsskiftets gennemførelse [Kilde: Egen tilvirkning] 

 

13.2 Plan for gennemførelse af generationsskifte 

Step 1 – 1. januar 2014: Oprettelse af holdingstruktur over Ejendom ApS ved skattefri aktieombyt-
ning uden tilladelse 
Første step i den foreslåede generationsskifteplan er, at der oprettes en holdingstruktur over 

Ejendom ApS, så selskabet senere kan overdrages uden beskatning. Det foreslås, at der laves en 

aktieombytning, hvor Holding ApS er det modtagende selskab. Dette er et alternativ til aktieom-

bytning til et nystiftet Holding II ApS med efterfølgende skattefri fusion af Holding ApS og Hol-

ding II ApS som beskrevet i afsnit 12.1.4 og 12.4.4. Betingelserne og omstændighederne er de 

samme som gennemgået i case eksemplet i afsnit 12.1.4, dog med undtagelse af, at Ejer A skal 

vederlægges i anparter i Holding ApS svarende til handelsværdien af Ejendom ApS. I modsæt-

ning til aktieombytning med et nystiftet holdingselskab, besidder Ejer A allerede 100 % af an-

parterne i Holding ApS. Det foreslås derfor, at der laves en kapitalforhøjelse på mindst én anpart 

i Holding ApS, som Ejer A vederlægges med. I princippet skal kapitalforhøjelsen forholdsmæs-

sigt ske efter kursværdien i det indskydende og modtagende selskab, men i praksis kan det ac-
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cepteres, at der blot udstedes én kapitalandel, når samme aktionær ejer begge selskaber jf. bl.a. 

SKM2009.42.SR, som redegjort for i afsnit 12.4.3. Såfremt kapitalforhøjelsen ikke sker forholds-

mæssigt anbefales det at indhente et bindende ligningssvar. 

 

Konsekvensen af aktieombytningen er at Holding ApS ikke må afstå anparterne i Ejendom ApS 

inden for 3 år. Ejer A’s anskaffelsessum på anparterne i Holding ApS bliver hhv. den oprindelige 

anskaffelsessum på DKK 125.000 plus den oprindelige anskaffelsessum på anparterne i Ejendom 

ApS på DKK 542.000. Dvs. en samlet anskaffelsessum på anparterne i Holding ApS på DKK 

667.000. Holding ApS anskaffelsessum på anparterne i Ejendom ApS er DKK 4.487.408 jf. afsnit 

12.1.4. 

 

Step 2 – 1. januar 2014: Slanke balancen i Drift A/S ved skattefri grenspaltning af udlejningsejen-

dommen til nystiftet selskab 

Ved at foretage en skattefri grenspaltning af Drift A/S, kan udlejningsejendommen blive udskilt 

til sit eget selskab, Ejendom II ApS, under Holding ApS jf. redegørelsen i afsnit 12.3.2. Spaltnin-

gen foretrækkes fremfor skattefri tilførsel af aktiver jf. afsnit 12.3.2.  

 

Spaltningen foreslås gennemført som en skattefri grenspaltning med tilladelse som beskrevet i 

afsnit 12.3.4. Spaltningen medfører ikke et 3 års bindingskrav, men blot et anmeldelseskrav til 

SKAT, hvis forudsætningerne for tilladelsen ændres. Det skal bl.a. anmeldes til SKAT, hvis Ejer A 

ønsker af afstå anparterne i Ejendom II ApS tidligere end angivet i anmodningen om tilladelse. 

 

Step 3 – 1. januar 2015: Overdragelse af Drift A/S ved brug af A/B modellen 

Den eksisterende likviditet i Drift A/S udloddes i udbytte, ca. DKK 2.300.000. Herefter omdannes 

selskabet til et anpartsselskab, hvormed selskabskapitalen nedsættes til DKK 88.889.  

Samtidig foretages en opdeling af anparterne, hvor 10 % svarende til nominelt DKK 8.889 klassi-

ficeres som A-anparter med forlods udbytteret på ca. DKK 4.226.000 maksimeret til 8 år, og de 

resterende anparter med nominel værdi på DKK 80.000 som B-anparter. 

 

Ejer B stifter Ejer B Holding ApS med minimumskapitalen på DKK 80.000, hvorefter kapitalen 

betales til Holding ApS for køb af B-anparterne, til nominel værdi, hvilket vurderes at være mar-

kedsværdien, da A-anparterne er tildelt forlods udbytteret. 

 

Når udbytteretten er ophørt efter afvikling eller senest den 1. januar 2023, som følge af åre-

målsbegrænsningen på 8 år, ligestilles anpartsklasserne og kan ophæves ved en vedtægtsæn-
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dring. Holding ApS afstår herefter de resterende 10 % af aktierne til det udstedende selskab til 

en forventet handelsværdi på ca. DKK 112.000, jf. bilag 12. 

 

Step 4 – Overdragelse af ejendomsselskaber 

Samtidig med etablering af A/B-modellen til overdragelse af Drift A/S, kan Holding ApS afstå 

aktierne i Ejendom ApS til Ejer B Holding ApS og Ejendom II ApS til tredjemand skattefrit, Ejer A 

kan også vælge, at beholde ejendommene i Holding ApS, investeringsaktiver med et stabilt lø-

bende afkast. 

 

Inden Ejendom ApS overdrages til Ejer A, bør selskabets frie reserver udloddes af hensyn til Ejer 

B’s finansieringsbyrde. Udlodningen finansieres f.eks. ved realkreditlån og eventuel restfinansie-

ring opnås ved udstedelse af gældsbrev til Holding ApS. 

 

Når Ejendom II ApS afstås, skal Ejer A være opmærksom på anmeldelseskravet til SKAT, såfremt 

salget ændrer ved de oprindelige forudsætninger for tilladelsen til skattefri grenspaltning af 

Drift A/S. 
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14 Konklusion 

Generationsskifte af en hovedaktionærvirksomhed vil ofte have stor økonomisk betydning for 

de involverede parter. Reglerne på området er omfattende, og der er mange forskellige måder at 

gennemføre et generationsskifte på. Men hvordan foretages et generationsskifte af en hovedak-

tionærvirksomhed optimalt under den gældende lovgivning? 

 
Før et generationsskifte sættes i værk, skal der gøres nogle indledende overvejelser, der sikrer 

at generationsskiftet sker optimalt under hensyn til overdragerens, erhververens og virksomhe-

dens behov, ønsker og muligheder.  

 

Inden generationsskiftet og de hermed følgende omstruktureringer sættes i gang, er det vigtigt 

at danne sig et overblik over de juridiske rammer. Man skal sikre sig at alle betingelser i alle de 

relevante love og i praksis overholdes, så det undgås, at en disposition får utilsigtede skatte-

mæssige konsekvenser. De særligt relevante love for generationsskifte er aktieavancebeskat-

ningsloven, dødsboskatteloven, boafgiftsloven, fusionsskatteloven, ligningsloven, selskabsskat-

teloven, personskatteloven og selskabsloven. Reglerne på området er, udover den omfattende 

lovgivning, også reguleret af en række cirkulærer og vejledninger samt af praksis i form af 

domme, afgørelser og bindende ligningssvar. Især idenfor omstrukturerings- og generationsskif-

temodellerne er der omfattende praksis vedrørende fortolkning af betingelserne om forret-

ningsmæssig begrundelse, grenkravet, ombytningsforholdet mellem kapitalejerne samt bereg-

ning af forlods udbytte og gennemførelse af A/B modellen. 

 

Når et selskab skal overdrages eller indgå i en omstrukturering er det en gennemgående hoved-

regel, at alle transaktioner skattemæssigt skal foretages på armslængdevilkår. I praksis benytter 

SKAT sig af retten til at korrigere værdiansættelsen ved overdragelser mellem interessefor-

bundne parter, såfremt værdiansættelsen ikke vurderes at svare til handelsværdien. SKAT har 

fastsat en række hjælperegler til fastsættelse af handelsværdien af unoterede aktier, som findes i 

TSS Cirkulære 2000-9, TSS Cirkulære 2000-10 (goodwillcirkulæret), Vejledning af 2009-08-21 

om Transferpricing; kontrollerede transaktioner; værdiansættelse (TP-vejledningen) samt i 

cirkulære 1982-11-17 nr. 185 (1982-cirkulæret). De vejledende værdiansættelsesprincipper har 

forskellige anvendelsesområder afhængigt af hvem, der overdrages imellem, hvilket teoretisk 

set er ulogisk, da der er tale om overdragelse af den samme genstand. 
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Den vejledende beregningsmetode om formueskattekursen jf. 1982-cirkulæret, som skatteyder 

har retskrav på at bruge ved overdragelser inden for gave- og arveafgiftskredsen, resulterer ofte 

i lavere værdier end de øvrige metoder. Det kan derfor være skattemæssigt fordelagtigt at an-

vende denne ved overdragelse mellem fysiske personer, hvis overdrager ikke har et ønske om en 

særligt høj overdragelsessum. 

 

Værdiansættelen af virksomheden har meget stor betydning for generationsskiftet, herunder de 

skattemæssige konsekvenser. Samtidig kan det i praksis være vanskeligt, at vide om en værdian-

sættelse efter goodwillcirkulæreret vil blive anerkendt af SKAT. Det anbefales derfor, at der ind-

hentes bindende ligningssvar vedrørende værdiansættelsen, inden overdragelsen foretages. 

 

I tilfælde af virksomhedsejerens død er der mulighed for at overdrage aktierne i virksomheden 

til næste generation med succession, når der ikke er tale om et pengetanksselskab, og når betin-

gelserne herfor i øvrigt er opfyldt. Hvis der ikke overdrages med succession er konsekvenserne, 

at afståelse af aktierne bliver beskattet i dødsboet. Der skal herudover betales boafgift af de til-

bageværende værdier. Beskatningen gælder dog ikke, såfremt boet falder ind under grænserne 

for skattefri dødsboer. Et skattepligtigt dødsbo bliver dermed udsat for en stor skattebelastning, 

og det er ikke givet, at boet har likviderne til rådighed, hvis disse er bundet i virksomheden. Det 

kan derfor medføre, at man er nødt til at realisere aktiver i virksomheden for at få likvide midler 

til betaling af skatten, og i sidste ende kan det måske kun lade sig gøre ved at likvidere virksom-

heden.  

 

Ved anvendelse af reglerne om succession mellem fysiske personer kan aktierne i virksomheden 

afstås uden skattemæssige konsekvenser for boet, da erhververen succederer i aktiernes anskaf-

felsessum, -tidspunkt og hensigt. Erhververen overtager altså den latente skat på aktierne, hvor-

for det også i praksis er muligt at fradrage den latente skat i overdragelsessummen eller at be-

regne en passivpost, som reducerer boafgiftsgrundlaget. Ved at anvende reglerne om succession 

opnås en udskydelse af skatten på ubestemt tid. Det er værd at bemærke, at selskaber i koncer-

nen kan risikere at være omfattet af pengetanksreglen, hvilket kan undgås, hvis man sørger for 

at tage højde for dette i planlægningen af generationsskiftet og foretager en eventuel omstruktu-

rering. 

 

Overdragelse med succession ved død kan ske til efterlevende ægtefælle, arvinger eller legata-

rer, når der er tale om en udlodning fra boet. Ved salg fra dødsboet kan kun personkredsen om-

fattet af boafgiftsloven § 22 samt nære medarbejdere succedere. 



 

Side 119 af 149  

 

 Konklusion   

 

Muligheden for overdragelse med succession findes også i levende live, såfremt der overdrages 

til familien eller nærtstående medarbejder. Er erhververen ikke omfattet af den successionsbe-

rettigede personkreds, kan overdrageren i visse tilfælde stedet benytte sig af regler om ophørs-

pension, hvormed beskatningen kan udskydes helt eller delvist.  

Ligesom ved død omfatter successionsreglerne i levende live kun overdragelser mellem fysiske 

personer. I lighed med succession ved død, succederer erhververen fuldt ud i aktierne, ligesom 

pengetanksreglen også finder anvendelse. Modstykket til overdragelse med succession i levende 

live er et almindeligt skattepligtigt salg mellem fysiske personer med deraf følgende aktieavan-

cebeskatning. 

 

Fordelen ved anvendelse af successionsreglerne bliver størst, hvis det er kombineret med en 

gave eller arv. Hvis erhververen derimod personligt skal finansiere hele overdragelsessummen, 

vil det normalt kræve at midler udloddes i den overtagne virksomhed til at dække finansierin-

gen. De udloddede midler beskattes med 42 %, hvormed fordelen af skatteudskydelsen under-

mineres. 

 

Ved tilrettelæggelsen af et optimalt generationsskifte af en hovedaktionærvirksomhed kan der 

anvendes forskellige omstruktureringsmodeller, som omfatter aktieombytning, tilførsel af akti-

ver, spaltning og fusion. Modellerne kan alle gennemføres uden beskatning, når betingelserne 

herfor er opfyldt. Modellerne bygger på et successionsprincip, hvor skatten ikke undgås men 

udskydes til en senere afståelse af aktierne i det omstrukturerede selskab. Alle modellerne kan 

foretages med eller uden forudgående tilladelse fra SKAT, bortset fra fusion, som kun kan fore-

tages uden forudgående tilladelse. Reglerne uden forudgående tilladelse er særligt anvendelige; 

når der ikke er et forretningsmæssigt begrundet formål med omstruktureringen; og når det tre 

års bindingskrav ikke vil være en ulempe. Bindingskravet er en fundamental objektiv betingelse 

i alle modellerne undtagen ved fusion. 

 

Aktieombytning og tilførsel af aktiver er særligt relevante, når der skal oprettes en holdingstruk-

tur. Oprettelsen af en holdingstruktur er meget relevant som indledning til et generationsskifte, 

fordi overskydende likviditet kan udloddes skattefrit til holdingselskabet, hvorefter aktierne i 

datterselskabet senere kan sælges skattefrit.  

Spaltning er f.eks. relevant, hvis et selskab skal deles mellem flere ejere, eller hvis balancen i et 

driftsselskab skal slankes for at minimere finansieringsbyrden for næste generation.  
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Fusion er ved generationsskifte bl.a. relevant til at rydde op i en koncernstruktur, hvor der er 

unødvendigt mange selskaber. Herudover kan fusion anvendes, når et ejendomsselskab ikke kan 

overdrages med succession, fordi det er omfattet af pengetanksreglen.  

Det skal bemærkes, at hovedformålet med omstruktureringerne skal være forretningsmæssigt 

begrundet, og hovedformålet ikke må være skatteundgåelse eller skatteunddragelse. Ved an-

vendelse af de objektive regler uden tilladelse, er den gennemgående værnsregel mod skatte-

undgåelsesformålet det tre års bindingskrav. De objektive regler er altså ikke til hinder for, at 

omstruktureringerne foretages med skattemæssig optimering som hovedformål. 

 

Når koncernstrukturen er optimeret til et generationsskifte, er der herudover nogle finansie-

ringsmæssige modeller, som gør det muligt at gennemføre generationsskiftet med mindre likvi-

ditetsbelastning end ved almindelig overdragelse med eller uden succession. Modellen, som er 

særligt relevant, er salg af overdragerens aktier til det udstedende selskab, hvorved det over-

dragne selskab selv finansierer overdragelsessummen med lavt beskattede midler. Berigtigel-

sesformen af overdragelsessummen til overdrageren afhænger af, om der er midler til rådighed i 

det udstedende selskab. En væsentlig del af overdragelsessummen består ofte af goodwill, hvor-

for der normalt ikke er frie midler nok i det udstedende selskab. A/B-modellen er derfor en me-

get anvendt model, hvor der sker finansiering med forlods udbytteret til overdrageren og efter-

følgende salg af overdragerens aktier til det udstedende selskab, når det forlods udbytte er ud-

loddet. A/B-modellen bygger på en holdingstruktur hos overdrageren, som ikke udløser beskat-

ning og dermed ikke nogen likviditetsmæssig belastning ved generationsskiftet. Man undgår 

derfor at ende i en situation, hvor aktiver er nødt til at blive realiseret for at betale skatten.  

 

Det skal bemærkes, at når overdrageren afgår ved døden, vil dødboets formue, inklusive det fra 

overdragelsen resterende provenu, som udgangspunkt blive afgiftsbeskattet med 15 %. Det kan 

derfor anbefales, overdrageren udnytter bundgrænsen for skattefri gaver i levende live. 

 

For at gennemføre et skatte- og likviditetsmæssigt optimalt generationsskifte kræver det, at der 

i god tid gøres nogle indledende overvejelser om ejerens og den næste generations ønsker, be-

hov og muligheder, så det er klart, hvad målet er for generationsskiftet. Disse overvejelser har 

stor indflydelse på valget af generationsskiftemodel samt på størrelsen af overdragelsessummen 

og den deraf afledte skat. Herefter bør man forberede selskabsstrukturen til generationsskiftet 

ved omstrukturering, således at den tager hensyn til de skatte- og finansieringsmæssige udfor-

dringer. Det vil sige, at der bl.a. skal tages højde for om selskaberne skal kunne sælges skattefrit 

under en holdingstruktur, om selskaber i koncernen er eller bliver omfattet af pengetanksreglen, 
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om balancerne skal slankes, om ikke driftsrelaterede aktiver skal udskilles af driftsselskabet, om 

en ejendom skal sættes på aktier, om kun en del af selskabet skal overdrages, eller om der skal 

være flere ejere i nogle af selskaberne. 

 

Afslutningsvist kan det konkluderes, at jo større en andel af ejerens værdi, der er bundet i virk-

somheden, jo mere afhængig bliver ejeren af et optimalt generationsskifte. Det bør derfor over-

vejes, om ejeren allerede i et meget tidligt forløb skal begynde at sikre mere afvejet balance mel-

lem virksomhedsformue, privatformue og pensionsformue, hvilket kunne være et interessant 

emne for videre undersøgelse. 
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15 Perspektivering 

I forlængelse af kapitel 9 om værdiansættelsen giver det anledning til at vurdere om det overho-

vedet giver mening at indføre de teoretiske værdiansættelsesmodeller, DCF og EVA, som TP-

vejledningen lægger op til. Modellerne er ikke nye, og de eksisterede også i år 2000, hvor good-

willcirkulæret blev indført, hvorfor der også må være gjort overvejelser om modellerne skulle 

indføres dengang. 

 

Forhold der taler for indførelsen af modellerne er, at det er sådanne værdiansættelser, der sker i 

markedet, når en virksomhed skal sælges, og at værdien af aktier på børsen er et resultat af hele 

markedets forventninger til de fremtidige pengestrømme for de underliggende selskaber302. Den 

helt store forskel til værdiansættelser i markedet og værdiansættelser i skattemæssig henseen-

de er dog, at der i markedet er mindst to uafhængige parter, der når til enighed om en pris. 

I en overdragelse mellem interesseforbundne parter har overdrageren normalt et ønske om det 

laveste beskatningsgrundlag og SKAT har antageligt en interesse i det højest mulige beskat-

ningsgrundlag. Der vil derfor ikke være samme incitament til at nå til enighed om værdien, som 

der vil være mellem en køber, der rigtig gerne vil sælge, og en sælger der rigtig gerne vil købe.  

Det kan derfor forventes, at en ligning af en værdiansættelse foretaget efter en af de teoretiske 

modeller vil være en meget langvarig proces, som er yderst ressourcekrævende for begge par-

ter, og med op mod 10.000 generationsskifter de næste 5 år303, stiller det store krav til SKATs 

ressourcer til ligning på området. Dette forklarer måske også, hvorfor man praksis, 4 år efter 

udstedelsen af TP-vejledningen, fortsat i stort omfang anvender goodwillcirkulæret. 

 

En værdiansættelse efter DCF modellen afhænger af mange forskellige forudsætninger om en 

fremtidig tilstand, som hver især kan give store udsving i den beregnede værdi. Bl.a. kan nævnes 

de budgetterede frie pengestrømme, budgetteret reinvestering af kapital, forventet kapitalstruk-

tur og stigende eller faldende WACC. Når ikke engang virksomheden selv kan vide med sikker-

hed, hvordan disse faktorer ser ud flere år ud i fremtiden, hvordan skal myndighederne så kun-

ne ligne værdiansættelsen. Hertil kommer, at TP-vejledningen i dens afsnit 4.1.2.5 og 4.1.2.6 

lægger op til, at der kan laves et selskabsspecifikt risikotillæg og et selskabsspecifikt rentetillæg 

på fremmedkapitalen, som i sig selv kan være svære at ligne for SKAT. 

 

                                                             
302 Koller, Goedhart & Wessels, Valuation, McKinsey & Company, Wiley, 2010, kap. 1 

303 Ritzau, Erhvervsledere: For dyrt når junior overtager firmaet, Dagbladet Børsen, 12-09-2013 
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SKAT lægger i vejledningens afsnit 5 op til at værdiansættelsen skal dokumenteres med bl.a. 

regnskabsanalyser og historiske regnskabstal. Hvis SKAT reelt kun har mulighed for at verificere 

de historiske tal, så nærmer man sig alligevel goodwillcirkulæret igen. 

 

Det bliver interessant at følge udviklingen på området, og hvordan praksis på området ender 

med at være. 
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Bilag 

16.1 Bilag 1 – Udvikling i plastindustrien 

Graf 1 – Plast- og gummiindustri (indeks) [Kilde: http://www.statistikbanken.dk/IPOO2] 

 

  

http://www.statistikbanken.dk/IPOO2
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16.2 Bilag 2 – Regnskabsoplysninger casevirksomheder 

Tabel 1 - Hoved- og nøgletal for Drift A/S [Kilde: Egen tilvirkning] 

Drift A/S           
Hoved- og nøgletal 2012 2011 2010 2009 2008 

Omsætning  16.250.033   12.608.790   13.475.112   17.653.563   14.976.127  

EBITDA    2.124.064        757.449     1.240.165     2.626.772     1.853.021  

EBITDA ekskl. ejerløn    2.905.064     1.522.449     1.990.165     3.361.772     2.573.021  

EBIT    1.668.950        155.294        304.418     1.810.526     1.022.318  

EBIT ekskl. ejerløn    2.449.950        920.294     1.054.418     2.545.526     1.742.318  

Resultat før skat    1.631.238          44.651        267.931     1.346.238        583.175  

Resultat før skat ekskl. ejerløn    2.412.238        809.651     1.017.931     2.081.238     1.303.175  

Anlægsaktiver    7.965.391     8.158.946     8.487.887     9.511.096     9.644.974  

Grunde og bygninger    5.500.000     5.500.000     5.500.000     5.500.000     5.500.000  

Likvider og værdipapirer    2.321.788     2.078.699     1.835.450     1.378.132     1.331.217  

Omsætningsaktiver    6.102.506     6.001.694     5.409.474     6.028.317     5.124.396  

Selskabskapital       500.000        500.000        500.000        500.000        500.000  

Egenkapital  10.676.842     9.480.966     9.475.431     9.297.526     8.372.930  

Kortfristet gæld    3.219.671     4.490.483     3.958.797     4.869.476     4.261.845  

Langfristet gæld                 -                    -          223.378     1.035.227     1.774.590  

Udskudt skat       171.384        189.191        239.755        337.184        360.005  

Balancesum  14.067.897   14.160.640   13.897.361   15.539.413   14.769.370  

OG 10,3% 1,2% 2,3% 10,3% 6,8% 

AG 11,9% 1,1% 2,2% 11,7% 6,9% 

AOH 115,5% 89,0% 97,0% 113,6% 101,4% 

Egenkapitalforrentning 12,1% 1,1% 2,9% 10,9% 5,5% 

Likviditetsgrad 189,5% 133,7% 136,6% 123,8% 120,2% 

Soliditetsgrad 75,9% 67,0% 68,2% 59,8% 56,7% 

Resultatopgørelse 2012 2011 2010 2009 2008 

Omsætning  16.250.033   12.608.790   13.475.112   17.653.563   14.976.127  

Vareforbrug   -5.446.354    -4.017.978    -3.755.088    -5.183.477    -4.434.590  

Andre eksterne omkostninger   -3.470.296    -3.214.204    -3.421.004    -3.959.313    -3.326.681  

Andre driftsindtægter       280.000        280.000        270.000        260.000        250.000  

Bruttofortjeneste    7.613.383     5.656.608     6.569.020     8.770.773     7.464.856  

Personaleomkostninger   -5.489.319    -4.899.159    -5.328.855    -6.144.001    -5.611.835  

EBITDA    2.124.064        757.449     1.240.165     2.626.772     1.853.021  

Afskrivninger      -455.114       -602.155       -935.747       -816.246       -830.703  

EBIT    1.668.950        155.294        304.418     1.810.526     1.022.318  

Finansielle indtægter         69.874          49.116        159.129          35.779          49.167  

Finansielle omkostninger      -107.586       -159.759       -195.616       -500.067       -488.310  

Resultat før skat    1.631.238          44.651        267.931     1.346.238        583.175  

Skat af årets resultat      -338.762          57.484            6.574       -328.242       -125.390  

Årets resultat    1.292.476        102.135        274.505     1.017.996        457.785  
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Drift A/S           

Aktiver 2012 2011 2010 2009 2008 

Grunde og bygninger    5.500.000     5.500.000     5.500.000     5.500.000     5.500.000  

Produktionsanlæg og maskiner    1.771.078     2.104.703     2.595.339     3.242.306     3.525.817  

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar       297.274        317.499        392.548        718.790        520.741  

Indretning af lejede lokaler       397.039        236.744                  -                    -            48.416  

Værdipapirer                 -                    -                    -            50.000          50.000  

Anlægsaktiver i alt    7.965.391     8.158.946     8.487.887     9.511.096     9.644.974  

      Varebeholdninger    1.102.346     1.422.493     1.157.642     1.491.861     1.247.820  

Tilgodehavender fra salg    2.314.453     2.135.978     2.056.891     2.852.506     2.239.768  

Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder                 -            14.524                  -                    -                    -    

Andre tilgodehavender       350.000        350.000        355.818        355.818        355.591  

Periodeafgrænsningsposter         13.919                  -              3.673                  -                    -    

Værdipapirer       977.051     1.014.128        998.867        810.382     1.022.498  

Likvide beholdninger    1.344.737     1.064.571        836.583        517.750        258.719  

Omsætningsaktiver i alt    6.102.506     6.001.694     5.409.474     6.028.317     5.124.396  

      Aktiver i alt  14.067.897   14.160.640   13.897.361   15.539.413   14.769.370  

      Passiver 2012 2011 2010 2009 2008 

Selskabskapital       500.000        500.000        500.000        500.000        500.000  

Overført resultat  10.080.242     8.884.366     8.878.831     8.700.926     7.779.530  

Foreslået udbytte         96.600          96.600          96.600          96.600          93.400  

Egenkapital i alt  10.676.842     9.480.966     9.475.431     9.297.526     8.372.930  

      Udskudt skat       171.384        189.191        239.755        337.184        360.005  

Hensatte forpligtelser i alt       171.384        189.191        239.755        337.184        360.005  

      Gæld til pengeinstitutter                 -                    -          223.378     1.035.227     1.774.590  

Langfristet gæld i alt                 -                    -          223.378     1.035.227     1.774.590  

      Kortfristet del af langfristet gæld                 -          203.685        779.000        715.200        649.950  

Bankgæld       286.539     1.513.318        667.717     1.093.558     1.410.648  

Leverandører af varer og tjenesteydelser    1.058.809     1.285.930     1.038.278     1.325.106        961.945  

Gæld til tilknyttede virksomheder       253.391                  -          427.841        478.561        240.021  

Anden gæld    1.620.932     1.487.550     1.045.961     1.257.051        999.281  

Kortfristet gæld i alt    3.219.671     4.490.483     3.958.797     4.869.476     4.261.845  

      Passiver i alt  14.067.897   14.160.640   13.897.361   15.539.413   14.769.370  
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Tabel 2 - Hoved- og nøgletal for Ejendom ApS [Kilde: Egen tilvirkning] 

Ejendom ApS Selskab Enkeltmandsvirksomhed 
Hoved- og nøgletal 2012 2011 2010 2009 2008 

Omsætning       733.335        800.000        800.000        800.000        766.665  

EBITDA       585.189        627.249        643.610        667.392        642.594  

EBIT       360.627        402.687        529.444        553.226        528.428  

Resultat før skat       293.416        308.605        433.369        403.909        343.533  

Grunde og bygninger    8.750.876     8.975.438     6.988.185     6.988.185     6.988.185  

Likvider       323.631                  -            25.476                  -                    -    

Omsætningsaktiver       700.264            8.785          34.183          44.514        100.438  

Selskabskapital         80.000          80.000                  -                    -                    -    

Egenkapital    5.800.565     5.584.145     4.744.643     4.405.109     4.021.033  

Kortfristet gæld       699.612     1.824.035        685.800        767.563        969.465  

Langfristet gæld    1.404.749                  -       1.591.925     1.860.027     2.098.125  

Udskudt skat    1.546.214     1.576.043                  -                    -                    -    

Balancesum    9.451.140     8.984.223     7.022.368     7.032.699     7.088.623  

   

  

  
OG 49,2% 50,3% 66,2% 69,2% 68,9% 

AG 3,8% 4,5% 7,5% 7,9% 7,5% 

AOH 7,8% 8,9% 11,4% 11,4% 10,8% 

Egenkapital forrentning 3,7% 4,1% 9,1% 9,2% 8,5% 

Likviditetsgrad 100,1% 0,5% 5,0% 5,8% 10,4% 

Soliditetsgrad 61,4% 62,2% 67,6% 62,6% 56,7% 

 
 

Ejendom ApS Selskab Enkeltmandsvirksomhed 
Resultatopgørelse 2012 2011 2010 2009 2008 

Omsætning     733.335      800.000        800.000        800.000        766.665  

Andre eksterne omkostninger    -148.146     -172.751      -156.390      -132.608      -124.071  

Bruttofortjeneste     585.189      627.249  

      

643.610  

      

667.392  

      

642.594  

EBITDA     585.189      627.249  

      

643.610  

      

667.392  

      

642.594  

Afskrivninger (2008-10 = skattemæssige)    -224.562     -224.562      -114.166      -114.166      -114.166  

EBIT     360.627      402.687  

      

529.444  

      

553.226  

      

528.428  

Finansielle indtægter         6.851                -                   -                   -                   -    

Finansielle omkostninger      -74.062       -94.082        -96.075      -149.317      -184.895  

Resultat før skat     293.416      308.605  

      

433.369  

      

403.909  

      

343.533  

Skat af årets resultat      -76.996       -77.276        

Årets resultat     216.420      231.329  

      

433.369  

      

403.909  

      

343.533  

Skattepligtig indkomst     437.352      419.549        433.369        403.909        343.533  
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Ejendom ApS Selskab Enkeltmandsvirksomhed 
Aktiver 2012 2011 2010 2009 2008 

Grunde og bygninger  8.750.876   8.975.438     6.988.185     6.988.185     6.988.185  

Anlægsaktiver i alt  8.750.876   8.975.438  

   

6.988.185  

   

6.988.185  

   

6.988.185  

   

  

  Andre tilgodehavender     371.202                -                   -            22.667          83.333  

Periodeafgrænsningsposter         5.431          8.785            8.707          21.847          17.105  

Likvide beholdninger     323.631                -            25.476                 -                   -    

Omsætningsaktiver i alt     700.264          8.785          34.183          44.514  

      

100.438  

Aktiver i alt  9.451.140   8.984.223  

   

7.022.368  

   

7.032.699  

   

7.088.623  

   

  

  Passiver 2012 2011 2010 2009 2008 

Selskabskapital       80.000        80.000        

Overført resultat  5.720.565   5.504.145     4.744.643     4.405.109     4.021.033  

Egenkapital i alt  5.800.565   5.584.145  

   

4.744.643  

   

4.405.109  

   

4.021.033  

   

  

  Udskudt skat  1.546.214   1.576.043        

Hensatte forpligtelser i alt  1.546.214   1.576.043                 -                   -                   -    

   

  

  Gæld til realkreditinstitutter  1.404.749                -       1.591.925     1.860.027     2.098.125  

Langfristet gæld i alt  1.404.749                -    

   

1.591.925  

   

1.860.027  

   

2.098.125  

   

  

  Kortfristet del af langfristet gæld     180.000                -          253.100        238.098        253.100  

Bankgæld               -     1.364.586                 -            29.375            5.205  

Selskabsskat     111.418          5.423        

Anden gæld     408.194      454.026        432.700        500.090        711.160  

Kortfristet gæld i alt     699.612   1.824.035  

      

685.800  

      

767.563  

      

969.465  

Passiver i alt  9.451.140   8.984.223  

   

7.022.368  

   

7.032.699  

   

7.088.623  
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Tabel 3 - Hoved- og nøgletal for Holding ApS [Kilde: Egen tilvirkning] 

Holding ApS           
Hoved- og nøgletal 2012 2011 2010 2009 2008 

Resultat før skat    1.288.221        130.584        300.686     1.001.549        449.723  

Kapitalandel i dattervirksomhed  10.676.842     9.480.966     9.475.431     9.297.526     8.372.930  

Omsætningsaktiver       313.964          31.570        427.840        478.561        240.021  

Selskabskapital       125.000     2.694.522     2.668.756     2.649.895     2.671.886  

Reserve for nettoopskrivning - indre værdi    7.777.765     6.581.889     6.576.354     6.398.449     5.473.853  

Egenkapital  10.687.726     9.498.011     9.466.710     9.269.944     8.364.139  

Kortfristet gæld       303.080          14.525        436.561        506.143        248.812  

Balancesum  10.990.806     9.512.536     9.903.271     9.776.087     8.612.951  

      
Egenkapitalforrentning 12,0% 1,3% 3,1% 10,8% 5,4% 

Likviditetsgrad 103,6% 217,3% 98,0% 94,6% 96,5% 

Soliditetsgrad 97,2% 99,8% 95,6% 94,8% 97,1% 

 

Holding ApS           
Resultatopgørelse 2012 2011 2010 2009 2008 

Resultat af kapitalandel i dattervirksomhed    1.292.476      102.135      274.505   1.017.996      457.785  

Finansielle indtægter                 -          28.456        29.296          9.375                -    

Finansielle omkostninger          -4.255                -7         -3.115       -25.822         -8.062  

Resultat før skat    1.288.221      130.584      300.686   1.001.549      449.723  

Skat af årets resultat          -1.906         -2.383         -7.320         -2.344                -    

Årets resultat    1.286.315      128.201      293.366      999.205      449.723  

      Aktiver 2012 2011 2010 2009 2008 

Kapitalandel i dattervirksomhed  10.676.842   9.480.966   9.475.431   9.297.526   8.372.930  

Anlægsaktiver i alt  10.676.842   9.480.966   9.475.431   9.297.526   8.372.930  

      Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder       253.391                -        427.840      478.561      240.021  

Tilgodehavende selskabsskat         60.573        31.570                -                  -                  -    

Omsætningsaktiver i alt       313.964        31.570      427.840      478.561      240.021  

Aktiver i alt  10.990.806   9.512.536   9.903.271   9.776.087   8.612.951  

      Passiver 2012 2011 2010 2009 2008 

Selskabskapital       125.000      125.000      125.000      125.000      125.000  

Reserve for nettoopskrivning - indre værdi    7.777.765   6.581.889   6.576.354   6.398.449   5.473.853  

Overført resultat    2.688.361   2.694.522   2.668.756   2.649.895   2.671.886  

Foreslået udbytte         96.600        96.600        96.600        96.600        93.400  

Egenkapital i alt  10.687.726   9.498.011   9.466.710   9.269.944   8.364.139  

      Gæld til tilknyttede virksomheder 

 

      14.525                -                  -                  -    

Selskabsskat       303.080                -        436.561      506.143      248.812  

Kortfristet gæld i alt       303.080        14.525      436.561      506.143      248.812  

Passiver i alt  10.990.806   9.512.536   9.903.271   9.776.087   8.612.951  
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16.3 Bilag 3 – Værdiansættelse af casevirksomheden 

16.3.1 Inden for gaveafgiftskredsen – formueskattekursen 

Tabel 4 - Formueskattekurs for Drift A/S [Kilde: Egen tilvirkning] 

Drift A/S Regel B - Hovedaktionærselskaber 2012 2011 2010   Kurs 

 Indtjeningsevnen: 

      Driftsresultat (skattepligtig indkomst) fratrukket skat 1.302.957 166.048 475.065 

 

1.944.070 

 Gennemsnit 

    

648.023 

 Indtjeningsevne i procent af selskabskapitalen 

    

130 

 Kapitaliseret med faktor 11,5 jf. SKM 2012.638.SKAT 

    

1.490 a) 

       

Indre værdi (skattemæssig): 

 

Regnskabs-

mæssig 

Skatte-

mæssig 

 

Forskel 

 Udlejningsejendom 

 

5.500.000 5.300.000 

 

-200.000 

 Driftsmidler 

 

2.068.352 2.068.352 

 

0 

 Indretning af lejede lokaler 

 

397.039 397.039 

 

0 

 Tilgodehavender fra salg 

 

2.314.453 2.314.453 

 

0 

 Varebeholdninger 

 

1.102.346 1.102.346 

 

0 

 

  

11.382.190 11.182.190 

 

-200.000 b) 

       Selskabets indreværdi jf. seneste årsregnskab ekskl. foreslået udbytte 

    

10.580.242 c) 

Reguleret til skattemæssig indre værdi (c-b) 

    

10.380.242 d) 

Indre værdi i % af selskabskapitalen 

    

2.076 e) 

80 % af den indre værdi 

    

1.661 f) 

       Formueskattekursen (a+f)/2 

    

1.576 g) 

Formueskattekursen afrundet 

    

1.575 

             

 
Selskabets værdi (selskabskapitalen*formueskattekursen/100) 

    

7.875.000 

  

Tabel 5 - Formueskattekurs for Holding ApS [Kilde: Egen tilvirkning] 

Holding ApS Regel E - "90 pct.-selskaber"           

 Selskabets indreværdi jf. seneste årsregnskab ekskl. foreslået udbytte 

    

10.591.126 a) 

- Regnskabsmæssig værdi af aktier i datterselskab 

    

-10.580.242 b) 

+ Værdi af datterselskabsaktier jf. formueskattekurs 

    

7.875.000 c) 

Reguleret indre værdi (a+b+c) 

    

7.885.884 d) 

       90 % af indre værdi 

    

7.097.296 e) 

       Formueskattekursen (e/selskabskapitalen*100) 

    

5.678 f) 

Formueskattekursen afrundet 

    

5.675 

             

 
Selskabets værdi (selskabskapitalen*formueskattekursen/100) 

    

7.093.750 
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Tabel 6 - Formueskattekurs for Ejendom ApS [Kilde: Egen tilvirkning] 

Ejendom ApS Regel B & D - Ejendomsselskaber 2012 2011 2010   Kurs 

 Indtjeningsevnen: 

      Driftsresultat (skattepligtig indkomst) fratrukket skat 328.014 314.662 325.027 

 

967.703 

 Gennemsnit 

    

322.568 

 Indtjeningsevne i procent af selskabskapitalen 

    

403 

 Kapitaliseret med faktor 11,5 jf. SKM 2012.638.SKAT 

    

4.637 a) 

       

Indre værdi (skattemæssig): 

 

Regnskabs-

mæssig 

Skatte-

mæssig 

 

Forskel 

 Udlejningsejendom 

 

8.750.876 7.000.000 

 

-1.750.876 

 Gæld til realkreditinstitut 

 

-1.584.749 -1.584.749 

 

0 

 

  

7.166.127 5.415.251 

 

-1.750.876 b) 

       Selskabets indreværdi jf. seneste årsregnskab ekskl. foreslået udbytte 

    

5.800.565 c) 

Reguleret til skattemæssig indre værdi (c-b) 

    

4.049.689 d) 

Indre værdi i % af selskabskapitalen 

    

5.062 e) 

80 % af den indre værdi 

    

4.050 f) 

       Formueskattekursen (a+f)/2 

    

4.343 g) 

Formueskattekursen afrundet 

    

4.340 

             

 
Selskabets værdi (selskabskapitalen*formueskattekursen/100) 

    

3.472.000 

 Dog minimum 90 % af den indre værdi (d*90 %) 

    

3.644.720 
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16.3.2 Uden for gaveafgiftskredsen – TSS Cirkulærer 2000-9 og 2000-10 

Tabel 7 - Goodwillberegning iht. TSS Cirkulære 2000-10 [Kilde: Egen tilvirkning] 

Drift A/S 2012 2011 2010   Goodwill 

Regnskabsmæssigt resultat af virksomhed 1.631.238 44.651 267.931 

  
- Ikke udgiftsført løn eller vederlag til medarbejdende ægtefælle 0 0 0 

  
- Renteindtægter -69.874 -49.116 -159.129 

  
+ Renteudgifter 107.586 159.759 195.616 

  
+/- Ekstraordinære poster (indtægt ved udlejning) -280.000 -280.000 -270.000 

  
+ Afskrivninger på tilkøbt goodwill 0 0 0 

        

Reguleret skattemæssigt resultat 1.388.950 -124.706 34.418 

 

1.298.662 

      
Vægtning 3 2 1 

  

Vægtet indkomst      4.166.850      -249.412          34.418  

 

     

3.951.856  

      
Gennemsnitsindtjening (vægtet indkomst/6) 

    

658.643 

Udviklingstendens fra 2010 til 2012 (N/A, da der ej er konstant udvikling) 

   

0 

      

     

658.643 

      
Driftsherreløn, 50 % (min. TDKK 250 max. TDKK 1.000) 

    

0 

Forrentning af virksomhedens ej driftsfremmende aktiver med (2+3 %) Aktiver i alt 

 

14.067.897 

  

 

- Værdipapirer -977.051 

  

 

- Likvide beholdninger -1.344.737 

  

 

- Udlejningsejendom -5.500.000 

  

   

  

  

   

6.246.109 

 

-312.305 

      

Rest til forrentning af goodwill 

  

  

 

346.337 

      
Kapitalisering af indtjeningsevnen (2+8 % og levetid på 7 år) 2,7 

   

934.200 

      Goodwillværdi afrundes til 

    

934.000 

      Tabel 8 - Værdiansættelse iht. TSS Cirkulære 2000-9 [Kilde: Egen tilvirkning] 

Drift A/S 2012 

Selskabets indre værdi før fradrag af udskudt skat             10.848.226  

  
- Regnskabsmæssig værdi af ejendom             -5.500.000  

+ Værdi jf. senest kendte offentlige ejendomsvurdering               5.300.000  

+ Ombygningsudgifter siden offentlig vurdering                           -    

  
+ Goodwill jf. TSS Cirkulære 2000-10 jf. særskilt beregning                  934.000  

  
- Udskudt skat (netto)                -171.384  

+ Udskudt skat af reguleringerne                    50.000  

    

Værdi af selskabet jf. TSS 2000-9 og 2000-10             11.460.842  

Afrundet             11.460.000  
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Tabel 9 - Værdiansættelse iht. TSS Cirkulære 2000-9 [Kilde: Egen tilvirkning] 

Ejendom ApS 2012 

  Selskabets indre værdi før fradrag af udskudt skat               7.346.779  

  
- Regnskabsmæssig værdi af ejendom             -8.750.876  

+ Værdi jf. senest kendte offentlige ejendomsvurdering               7.000.000  

+ Ombygningsudgifter siden offentlig vurdering                           -    

  
+ Goodwill jf. TSS Cirkulære 2000-10 jf. særskilt beregning                           -    

  
- Udskudt skat (netto)             -1.546.214  

+ Udskudt skat af reguleringerne                  437.719  

    

Værdi af selskabet jf. TSS 2000-9 og 2000-10               4.487.408  

Afrundet               4.487.000  

 

Tabel 10 - Værdiansættelse iht. TSS Cirkulære 2000-9 [Kilde: Egen tilvirkning] 

Holding ApS 2012 

  
Selskabets indre værdi før fradrag af udskudt skat             10.687.726  

  
- Bogført værdi af Drift A/S           -10.676.842  

+ Værdi af Drift A/S jf. TSS 2000-9 og 2000-10             11.460.000  

    

Værdi af selskabet jf. TSS 2000-9 og 2000-10             11.470.884  

Afrundet             11.471.000  
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16.4 Bilag 4 – Betingelser for overdragelse med succession  

 

Figur 9 – Betingelser for succession i levende live og ved død [Kilde: Egen tilvirkning] 

  I levende live Ved død 

Hvem kan  

succedere? 

Ægtefælle, børn, børnebørn, søskende og 
deres børn eller børnebørn*, samlevere*** 
samt nære medarbejdere** (ABL § 34) 

Fysiske personer*(DBSL § 36, stk. 1) 

Hvilke aktier kan der 

succederes i? 

 
Aktier der udgør mindst 1 % af aktiekapitalen, og det udstedende selskabs aktivitet ikke i 
overvejende grad består i passiv pengeanbringelse, herunder anbringer midler i værdi-
papirer eller udlejningsejendomme (ABL § 34, stk. 1, nr. 3 /DBSL § 29, stk. 3) 

 

Hvor meget kan der 

succederes i? 

 
Ubegrænset – uanset om overdragelsen 
sker ved gave eller køb 

Kun i den berettigede andel af boet, med-
mindre modtageren er afdødes ægtefælle, 
samlever, barn, barnebarn, søskende eller 
deres børn og børnebørn, nær medarbej-
der eller tidligere ejer (DBL § 37, stk. 1) 

* Det er en betingelse, at Danmark efterfølgende har beskatningsretten til de overtagne aktier (ABL  § 34, stk. 3 
/DBSL § 38) 
** Ved nære medarbejdere forstås personer, som inden for de seneste 5 år har været beskæftiget i et antal timer, der 
svarer til fuldtidsbeskæftigelse i sammenlagt mindst 3 år. Der kan også ske overdragelse til en tidligere medarbejder, 
såfremt overdragelsen sker senest 5 år efter, at der første gang er overdraget en andel til denne (ABL § 35) 
*** Ved samlever forstås en person, som på overdragelsestidspunktet opfylder betingelserne i BAL § 22, stk. 1, litra d. 
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16.5 Bilag 5 – Værdiansættelse af Drift A/S ekskl. ejendom 

 
Tabel 11 - Værdiansættelse iht. TSS Cirkulære 2000-9 [Kilde: Egen tilvirkning] 

Drift A/S ekskl. ejendom 2012 

  
Selskabets indre værdi før fradrag af udskudt skat ekskl. ejendom               5.348.226  

  
- Regnskabsmæssig værdi af ejendom                           -    

+ Værdi jf. senest kendte offentlige ejendomsvurdering                           -    

+ Ombygningsudgifter siden offentlig vurdering                           -    

  
+ Goodwill jf. TSS Cirkulære 2000-10 jf. særskilt beregning                  934.000  

  
- Udskudt skat (netto)                -171.384  

+ Udskudt skat af reguleringerne                           -    

    

Værdi af selskabet jf. TSS 2000-9 og 2000-10               6.110.842  

Afrundet               6.110.000  
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16.6 Bilag 6 – Værdiansættelse af Ejendom II ApS 

 

Tabel 12 - Værdiansættelse iht. TSS Cirkulære 2000-9 [Kilde: Egen tilvirkning] 

Ejendom II ApS 2012 

  
Selskabets indre værdi før fradrag af udskudt skat               5.300.000  

  
- Regnskabsmæssig værdi af ejendom             -5.300.000  

+ Værdi jf. senest kendte offentlige ejendomsvurdering               5.300.000  

+ Ombygningsudgifter siden offentlig vurdering                           -    

  
+ Goodwill jf. TSS Cirkulære 2000-10 jf. særskilt beregning                           -    

  
- Udskudt skat (netto)                           -    

+ Udskudt skat af reguleringerne                           -    

    

Værdi af selskabet jf. TSS 2000-9 og 2000-10               5.300.000  
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16.7 Bilag 7 – Beregning: Overdragelse ved død uden succession 
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16.8 Bilag 8 – Beregning: Overdragelse ved død med succession 
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16.9 Bilag 9 – Beregning: Overdragelse i levende live uden succession 
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16.10 Bilag 10 – Beregning: Overdragelse i levende live med suc-

cession 
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16.11 Bilag 11 – Beregning: Overdragelse uden A/B model 
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16.12 Bilag 12 – Beregning: Overdragelse med A/B model 
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