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1 Indledning. 
 

Et typisk dansk selskab/virksomhed har en livscyklus hvor det i opstartsfasen har nogle strukturelle 

behov som er optimale for en selskab/virksomhed opstart, men sandsynligvis ikke for en 

virksomhed der er i vækstfasen, ligger i en stabil periode eller i en afviklingsfase herunder 

generationsskifte. 

For at kunne optimere de forskellige faser vil der typisk være brug for at omstrukturere 

selskabet/virksomheden. 

I Danmark starter det ofte som et personlig eget virksomhed med en eller flere ejere. Går 

virksomheden godt og dermed kommer der flere aktiver og passiver i virksomheden og dermed 

støre risiko for ejeren/rene, end de/han/ hun ønsker og kan overskue. Viljen til at fortsætte er der 

ofte, men man ønsker at begrænse sin risiko, dette kan kun lade sig gøre ved omstrukturering til 

selskab.  

Det skal dog nævnes, at er der passiver hovedsalig knyttet til bankgæld vil banken kræve, at man 

kautionere for gælden, argumentet for man skal gøre det er oftest, at hvordan vil du have at banken 

skal tro på virksomheden, hvis du ikke selv gør det? Problemet her er, at man oftest ikke har 

skattemæssig fradragsret såfremt at kautionen måtte blive indfriet.  Der hvor andele af gælden med 

banken er mindre, er problemet ikke så stort, hvis banken kræver kaution.  

Omstruktureringen kan dels gøres som en skattepligtig omdannelse, og dels som en skattefri 

omdannelse. Med skattefri omdannelse menes, at man ikke betaler den aktuelle skat med det 

samme, men hvor selskabet indtræder i den tidligere ejers sted, også kaldet succesionsprincip.  

Senere kan selskabet have behov for at udskille aktiviteter, hvor man f. eks ønsker at have 

samarbejde med andre partnere, eller flere aktionærer ønsker at have forskellige udbytter og derfor 

ønsker at selskabsstrukturen skal ændres. Dette kan lade sig gøre ved enten spaltning, fusion, 

aktieombytning eller tilføjelse af aktiver.  

For de fleste selskaber vil det være umuligt at gennemføre mange af tiltagene, hvis 

omstruktureringen er skattepligtig, da det vil dræne den daglige likviditet. Med finanskrisen for øje 

vil det typisk være meget omkostningsfuldt at finansiere det igennem de finansielle institutioner. 
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Derfor vil det være en betydelig faktor at tilrettelægge selskabets/viksomhedens struktur så den 

tager højde for mulighederne for skattefri omstrukturering i de efterfølgende faser i livscyklussen 

og være på forkant med eventuelle kommende ændringer. 

I dag er det ikke nok at være dygtig til at drive virksomhed og være innovativ på produktområdet, et 

eks. kan være en opfindervirksomhed som indskyder sin opfindelse i et selskab og bliver beskattet 

af den fastsatte værdi, kort tid efter kommer der en investor som indskyder 2.000.000 kr. i selskabet 

og erhverver 25 % af selskabet, værdien af selskabet repræsenterer hermed en værdi af 8.000.000 

kr. målt ud fra investorens betragtning. Skat ansætter dermed kundens personlige avance til 

8.000.000 kr. fratrukket en relativ værdistigning i selskabets levetid.  Dette kunne alt andet lig være 

6.000.000 kr. og opfinderen vil hermed blive pålignet skat af værdien. Dette vil kunne medføre at 

opfinderen må sælge en større andel af selskabet end ønsket for at kunne finansiere den aktuelle 

skat.  

Er det muligt at undgå sådanne situationer ved planlægning af virksomhedsstrukturen, så man ikke 

kommer ud for sådanne situationer.  

Der har i de seneste år været en del forbedringer af mulighederne for skattefri omstrukturering, det 

er blevet nemmere og der er lempet på kravene, så man kan tilpasse selskabet/virksomheden til ens 

aktuelle behov. 
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1.1 Problemformulering.   
 

Gennem mit arbejde som revisor i en mindre revisionsvirksomhed hvor hovedparten af klienterne er 

A, B og C virksomheder, kan jeg se, at der er behov for at planlægge Selskabs/virsomheds-

strukturen og tage hensyn til både forudsete som uforudsete kommende behov for hændelser. 

Man skal være opmærksom på at virksomhederne er forskellige i deres kommende behov og 

muligheder for udvikling. 

Jeg vil opstille tre hypoteser som jeg gennem rapporten vil bekræfte eller afkræfte.  

Min første hypotese er at man ved hjælp af planlægning kan øge selskabernes/virksomhedernes 

konkurrence evne gennem planlægning af virksomhedsstrukturen ved skattefri omstrukturering. 

Den anden hypotese er, at har man fokus på loven, kan man undgå at komme ud i situationer som 

giver en utilsigtet beskatning af virksomheden. Ved at opfylde de betingelser som stilles. 

Den sidste hypotese er, at det er min opfattelse, at de betingelser som stilles ved brug af modellerne, 

opvejes af fordelene som de giver både på kort og langt sigt. 

1.2 Opgavestruktur. 
 

Jeg vil bruge forskellige virksomheds senarier som dels er reelle og dels vil blive tilpasset opgaven 

for at bedst muligt at beskrive de udvalgte omstrukturerings modeller med forsøg på at beskrive 

virksomhedens/selskabets livscyklus. Så læseren kan få et indtryk af brugen af de forskellige 

modeller og deres relevans i de givne situationer. 

Jeg vil gennem opgaven gennemgå de skatteretslige regler for skattefri virksomheds/selskabs 

omdannelse.  

1.3 Afgrænsning. 
 

Jeg vil i opgaven udelukkende beskæftige mig med de skattemæssige aspekter omkring 

omstrukturering. Regnskabsmodeller bliver kun berørt, hvis det er relevant for opgaven. 

Grænseoverskridende modeller vil ikke blive beskrevet, da det kun er danske forhold, som jeg 

ønsker at beskrive. 
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For at holde opgavens omfang nede, vil jeg kun koncentrere mig om personlig ejet virksomhed, 

aktieselskaber og anpartsselskaber. 

1.4 Målgruppe  
 

Afhandlingens primære målgruppe er rådgivere og virksomhed/selskabs ejere, for hvem emnet er 

særligt relevant. Den sekundære målgruppe er studerende fra Handelshøjskoler og lignende 

uddannelsesinstitutioner. 

1.5 Metodevalg. 
 

Arbejdsprocessen er, at jeg skiftevist læser, indsamler data samt analyserer, hvilket gør sig 

gældende for hele opgaven. 

Jeg bruger den deduktive
1
 metode, hvor jeg tager udgangspunkt i teoretiske kilder i form af 

lovgivning, faglitteratur, der danner grundlag for mine delkonklusioner på anvendeligheden af de 

objektive regler. 

Jeg har i forbindelse med faglitteraturen forholdt mig kritisk og objektiv i forhold til den anvendte 

faglitteratur i afhandlingen. Generelt kan denne type af kilder indeholde subjektive meninger og 

holdninger hos kildens forfatter, hvorfor jeg har forsøgt at sammenholde og understøtte disse 

informationer med loven på området. 

 

I slutningen af hvert kapitel vil jeg komme med et praktisk eksempel for dels at belyse og dels til at 

give en bedre forståelse i benyttelsen af reglerne. 

Herefter vil jeg komme med en delkonklusion i forholdt til min problemformulering. 

 

 

 

 

                                                           
1
  Videnskabsteori og metodelære side 97 
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1.6 Definitioner.  
 

I opgaven bruger jeg altid en virksomhed som et personligt drevet af en til flere personer, og et 

selskab som enten et aktieselskab eller et anpartsselskab. Et Kapitalselskab er både aktieselskab og 

anpartsselskab. 

Jeg bruger følgende forkortelser: 

AL = afskrivningsloven 

ABL = Aktieavancebeskatningsloven 

EBL = Ejendomsavancebeskatningsloven 

FUL = Fusionsskateloven 

KGL = Kursgevinstloven 

KSL = Kildeskatteloven 

LL = Ligningsloven 

SL = Statsskatteloven 

DNSL= Selskabsloven (tidligere aktieselskabs loven og anpartsloven) 

SEL= Selskabsskatteloven 

VSO = Virksomhedsskatteloven 

VOL = Virksomhedsomdannelsesloven  

ÅRL = Årsregnskabsloven 
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2 Skattefri virksomhedsomdannelse. 
 

2.1 Hvilke virksomheder kan skattefrit omdannes til kapitalselskaber. 
 

VOL § 1. siger, at hvis et personligt ejede virksomhed, som er registreret her i landet har alle ejere 

lov til at anvende loven.  

VOL § 1. stk. 2. siger, at man kan overdrage til et jomfrueligt selskab, som ikke har haft nogen 

aktivitet og som har været stiftet senest på omdannelsesdatoen. Man skal eje i selskabet hvad der 

svarer til ens andel i virksomheden, der må ikke være ejere i selskabet, som ikke har deltaget i 

virksomheden. 

Grunden er nok at man må bruge et selskab som allerede er stiftet, skal henføres til dødsboer, da 

dødsboer ikke måtte efter den gamle aktieselskabslov eller anpartsselskabslov optræde som stifter af 

et selskab, deres eneste mulighed var at bruge et allerede stiftet selskab. Det samme gør sig 

gældende i dag jf. SEL § 24.  

VOL § 1. stk. 3. siger, at der er undtagelser for virksomheder, som kan benytte loven. Disse er 

nævnt i personskattelovens § 4, stk. 1, nr. 10 og 12. Det som menes med dette er, at hvis man ikke 

deltager aktiv i driften af selskabet, men kun har en afskrivnings berettiget andel af virksomheden, 

har man ikke mulighed for at omdanne det til et selskab. Det er anpartsprojekter der sigtets imod 

med denne begrænsning. Ved aktiv deltagelse menes, at man deltager med en arbejdsindsats på 

mindst 50 timer månedligt2.  

Det samme gælder for alle erhvervsvirksomheder med over 10 deltager og for specielt for 

erhvervsdrivende som dyrker juletræer, frugttræer og frugtbuske m.v. når der er mere end 2 

deltagere3.   

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. 

 

 

                                                           
2
  Jf. ligningsvejledningen 2010-1 E.F.1.3.2  

3
 Jf. ligningsvejledningen § 8 K, stk. 2 

http://sog.magnus.dk/tigerdyr/template.htm?view=dogoto&ref=xmi_lov_1986_151_par4x_lopnr1
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2.2 For at kunne benytte loven for virksomhedsomdannelse.  
 

VOL § 2. siger, at der er flere betingelser som skal være overholdt for at kunne benytte loven. 

Ejeren af virksomheden skal være fuld skattepligtig til Danmark eller under en dobelbeskatnings-

overenskomst hjemhørende i Danmark. Dødsboer som skiftes i Danmark. Det gælder at alle ejere, 

skal anvende reglen. 

Selskaber kan ikke bruge loven, men er henvist til fusionsskatteloven. Her bliver der et problem 

hvis der både er personer og selskaber som deltager i ejerkredsen, da de to regler ikke kan 

kombineres.  

Der har dog været tilfælde hvor Ligningsrådet har givet lov til omdannelsen i TfS  1998 161 LR.  

Det handlede om, at der var et selskab som komplementar, og hvor en person ejede alle 

kommanditistandelene. Det fremgik af vedtægterne at kommanditsselskabskapitalen udgjorde 

600.000 kr. Som var fordelt på 2 kommanditistsandele af 10.000 kr. og 590.000 kr. hvor de 10.000 

kr. indbetaltes kontant, medens restbeløbet af ledelsen kunne kræves indbetalt på anfordring, i det 

omfang det var likviditetsmæssigt nødvendigt. Selskabsformuen ejedes alene af kommanditisterne. 

Ligningsrådet fandt i den konkrete sag, at kommanditselskabet kunne omdannes efter lov om 

skattefri virksomhedsomdannelse, selv om komplementaren var et anpartsselskab. Man lagde vægt 

på at anpartsselskabet ikke havde ejerandele i kommanditselskabet.    

Alle aktiver og passiver skal ind i selskabet, dette gælder også blandet driftsmidler. Biler betragtes 

som blandet driftsmidler hvis man har brugt forholdsmæssigt fradrag (afskrivninger/faktiske 

udgifter).  Dog gælder det at man frit kan vælge om man vil tage ejendomme i omdannelsen eller 

holde dem uden for.  Ejere som er i virksomhedsordningen kan vælge at udbetale beløb som er sat 

til faktisk senere hævninger og beløb som er på mellemregningskontoen. Dette skal gøres inden 

omdannelsen gennemføres, ellers går de ind som overkurs i selskabet, man skal fysisk huske, at 

flytte pengene.  

Vederlæggelse af hele vederlaget ydes i form af aktier/anparter i det nye selskab. Det pålydende af 

de aktier/anparter der ydes som vederlag, skal svarer til den samlede kapital i selskabet. 

For bestående selskaber gælder at vederlaget kan ydes ved at værdien af aktierne/anparterne forøges 

som følge af omdannelsen. 



Side 11 af 80 
 

 I ingen af tilfældene behøver selskabskapitalen at være højere end mindstekravet for 

selskabsformen, resten af vederlaget vil være en forøgelses af tegningskursen. 

Eks. omdanner man en virksomhed med aktiver for 500.000 og den samlede gæld med udskudte 

skatter er 300.000 kr., kan man omdanne til et anpartsselskab med en aktiekapital på 80.000 kr. 

dette vil give en tegningskurs på 250. 

2.2.1 Værnsregeler.  

 

Anparternes/aktierne anskaffelsessum må ikke være negativ, dette gælder her for 

anskaffelsessummen opgjort før fradrag af opsparet overskud i VSO.  

Negativ anskaffelsessum accepteres dog hvis ejer har anvendt VSO forud for omdannelsen og 

samlet omdanner alle virksomhederne. Man kan ikke holde nogen virksomheder udenfor hvis man 

ønsker at omdanne med negativ anskaffelsessum. 

Eks. person A ønsker at omdanne sin personlige virksomhed, ved opgørelse viser det sig, at han har 

en negativ skattemæssig anskaffelsessum. Han har kun en virksomhed ud fra overstående, skal han 

benytte virksomhedsskatteordningen for indkomståret som ligger forud. Så kræver det blot at han 

omdanner alle virksomheder og at han ikke har en negativ indskudskonto.  Med andre ord er der 

ingen nævneværdige problemer for omstruktureringen i dette tilfælde. 

Tager man en person B som har også har negativ skattemæssig anskaffelsessum, men har flere 

virksomheder, sig VOL § 2 nr. 5, at alle virksomhederne skal omdannes. Her kommer udfordringen 

i, om man skal omdanne virksomhederne hver for sig eller samlet. Vælger  man samlet og et år efter 

finder man ud af, at man ville have dem hver for sig, skal det omdannede selskab spaltes, hvilke 

medfører merudgifter. 

2.2.2 Tidsfrister.  

 

Omdannelsen skal være gennemført senest 6 måneder efter omdannelsesdatoen åbningsbalancen. Er 

der et dødsbo involveret er der særregler. Regnskabsmæssig er det stiftelses datoen som gælder som 

den første dag i året. Jf. Selskabsloven § 9 stk. 1 er der en frist på 2 uger fra at dokumenterne er 

underskrevet til de skal være Erhvervs & Selskabsstyrelsen i hænde, Overtrædes denne frist anses 

stiftelsen som bortfaldet. 
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Der er krav om indsendelse af Stiftelsesdokumenter
4
 til Skat senest 1 måned efter omdannelsen 

gennemførsel. Denne frist kan skattemyndighederne se bort fra jf. VOL § 2. stk. 5, så længe at 

fristen er overholdt over for Erhvervs & Selskabsstyrelsen. 

Vigtige datoer som er gældende for omdannelsen er åbningsbalancen som også er værdiansættelses 

1/1, fra denne dato bliver selskabet af driften og det er også denne dato hvor successionen i skatten 

sker. Det som er vigtig for efterfølgende tidsfrister er at man anser først kapitalandelene for 

anskaffet på stiftelsestidspunktet. Det  vil sige, at kommende skattemæssige 3 års begrænsninger er 

fra denne dato.    

Figur 1 Tidslinje virksomhedsomdannelse. 

         

   

 

 

 

Ser man på SKM 2003.517 LSR hvor en virksomhed udelukkende bestod af en ejendom, hvor man 

foretog en virksomhedsomdannelse 23. juni 2000. Med tilbagevirkende kraft til d. 1/1 2000. 

Ejendommen blev imidlertid afhændet i regnskabsåret 2000 ved skøde af 1. april 2000. i dette 

tilfælde sagde landsskatteretten, at stiften ikke drev selvstændigvirksomhed på stiftelses tidspunktet, 

og dermed kan man ikke anvende virksomhedsskatteloven. Ud fra dette kan man udlede, at man 

skal drive virksomhed på stiftelsestidspunktet for at kunne benytte loven. 

I en lignende situation SKM2010.834. Skats resumé:  

Klager havde forsøgt at gennemføre skattefri virksomhedsomdannelse af en ejendomsudviklings- 

virksomhed, der var drevet i personligt regi. Ejendommene var imidlertid blevet solgt, inden 

klageren forsøgte at gennemføre omdannelsen. Det beløb, der var indskudt i det nystiftede selskab, 

blev derfor anset som hævet af klageren. Klager ønskede omgørelse, således at selskabets 

virksomhed, herunder de ejendomme, der var erhvervet af selskabet, blev overført til klager 

                                                           
4
 Dette er Stiftelsesdokument, vedtægter, eventuelt protokollat for stiftende generalforsamling, åbningsbalance og 

vurderingsberetning (max 4 uger gammel.). 

1/1 30/6 

Åbnings- 

Balance 

vedtagelse 

14 dage 1 måned 

Indsendelse E&S 

Indsendelse Skat 
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personligt. Omgørelse blev nægtet, da det ikke var muligt at tilbageføre de oprindeligt indskudte 

aktiver og dermed genetablere den oprindelige tilstand. 

I dette tilfælde i forhold til det overstående tilfælde køber det omdannede selskab nye bygninger 

som det lejer ud. Problemet ligger i, at ejeren ikke på omdannelses har ejet ejendomme og derfor 

ikke var en aktiv virksomhed. Han havde drevet det nye selskab i den overbevisning om at der var 

lavet en skattefrivirksomhedsomdannelse. Han prøvede at få omstødt sine disputationer i henhold til 

skatteforvaltningslovens § 29, stk. 1, men fik afslag.   

2.2.3 Omdannelse med flere ejere. 

 

VOL § 2, stk. 2, nr. 1 og 2, siger at hvis der er flere ejere skal alle interessenterne bruge loven og at 

alle skal have samme regnskabs periode. Da loven ikke som beskrevet i afsnit 2.1 giver selskaber 

ret til at bruge denne, er det ikke muligt at lave en skattefri virksomhedsomdannelse hvor der er 

selskaber indblandet. Jf. § 2, stk. nr. 3 er kravet at ejerne vederlægges i forhold til deres andele i den 

personlige virksomhed, sammenholdt med at der ikke kan etableres nye aktiver og passiver ved 

omdannelsen, er de skattemæssige afskrivninger ikke foretaget ens, skal forskellen udlignes ved 

kontant indskud fra ejere som har større skattemæssigt afskrivninger. Det bliver den ejer som har 

den mindste skattemæssige afskrivning pr andel, som sætter standarden. 

sætter standarden. 

Figur 2
5
 Omdannelse med flere ejere. 

  A B C I alt 

Ejerandel (1) 20 pct. 30 pct. 50 pct. 100 pct. 

Driftsmidler (2) 200.000 300.000 500.000 1.000.000 

Skattemæssig værdi (3) 100.000 100.000 200.000 400.000 

Gæld (4) 60.000 90.000 150.000 300.000 

Udskudt skat (5)=((2)-(3))*0,25 25.000 50.000 75.000 175.000 

          

Selskabets værdi (6)=(2)-(4)-(5) 115.000 160.000 275.000 550.000 

Udligningsbeløb
1)

 (7) 0 12.500 12.500 25.000 

                                                           
5
 Cirkulære nr. 207 af 23. december 1999 om lov om skattefri virksomhedsomdannelse 
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Egenkapital (8)=(6)+(7) 115.000 172.000 287.500 575.000 

          

Aktiers anskaffelsessum:         

Skattemæssig værdi af         

driftsmidler (9)=(3) 100.000 100.000 200.000 400.000 

     

Gæld (11)=(4) 60.000 90.000 150.000 300.000 

Udligningsbeløb (12)=(7) 0 12.500 12.500 25.000 

Aktiers anskaffelsessum         

(13)=(9)+(10)-(11)+(12) 40.000 22.500 62.500 125.000 

 

11)
Beløbet udligner forskelle mellem den udskudte skat mellem interessenterne med udgangspunkt i 

den udskudte skat hos interessenten med den forholdsmæssigt mindst udskudte skat. I eksemplet 

udgør A's udskudte skat 12,5 pct. af driftsmidlernes værdi, B's 16,67 pct. og C's 15 pct. 

Udligningsbeløbet for B opgøres således som 4,17 pct. af 300.000 kr. og for C som 2,5 pct. af 

500.000 kr. 

 

Jeg har taget udgangspunkt i cirkulæret og rettet skatteprocenten, så den passer til den gældende 

samt undladt en linje om 90 % af genvundende afskrivninger, da denne regel ikke er gældende 

længere fra 2010. 

 

    

Ud fra teksten og loven kan vi udlede at ejerne skal indskyde i forhold til deres ejerandel så ejer 

man 20 % af et interessant selskab skal man også indskyde 20 % af selskabskapitalen. Forholdet til 

de udskudte skatter skal være 20 %. 

Med hensyn til flere ejere kan der opstå problemer angående negativ anskaffelsessum hvis en af 

ejerne enten har flere virksomheder og negativ anskaffelsessum eller har en negativ indskudskonto. 

Dette kan af sted komme at omdannelsen bliver skattepligtig.  
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2.2.4 Reparationsbestemmelser. 

 

 VOL § 2, stk. 4 og 5 kan Skat give tilladelse til at en negativ skattemæssig anskaffelsessum eller en 

negativ indskudskonto udlignes ved betaling til selskabet senest 1 måned efter meddelelse af 

dispensationen. De kan give dispensation for overholdelse af fristen på en måned i stk. 1, nr. 7.  

Af overstående har man ikke et krav på, at kunne få dispensation, men Skat har ret og lov til at give 

dispensation. 

Skat har ikke mulighed for at give dispensation, hvis der ikke er tale om en virksomhed, eller hvor 

alle aktiver /passiver ikke er omdannet m.v. så er der tale om omgørelse jf. skattestyrelses loven § 

29.   

2.3 Formkrav. 
 

VOL § 3 behandler form krav som siger, at datoen for åbningsstatus er omdannelsesdatoen, hvilket 

næsten altid vil være d. 1/1 i kalenderåret, der findes dog personer med forskudt regnskabs år. Der 

kan gives dispensation for at selskabet første regnskabsår ikke behøver at løbe i 12 måneder. 

De jomfruelige selskaber kan komme til at løbe op til 18 måneder, for at kunne opnå en 

regnskabsperiode på 12 måneder regnet fra omdannelsesdatoen. 

Jf. Ligningsvejledningen; Erhvervsdrivende 2011-1
6
 E.H.2.2 Omdannelsesdatoen.   

Kan man få omlagt regnskabsåret til f.eks. 30/6 eller 30/9 har man gode kort på hånden man skal 

forhandle om revisorregning. 

 

 

                                                           
6
 Ved vurderingen af om der kan dispenseres, skal der foretages en samlet vurdering af omstændighederne. Det er 

afgørende for en dispensation, at der sikres kontinuitet i regnskabsaflæggelsen, således at alle indkomstperioder 
kommer til beskatning, og at intet indkomstår overspringes eller dubleres. 

Se som eksempel TfS 1995, 686 LR, hvor Ligningsrådet tillod en opdeling af regnskabsperiode i henholdsvis 6 og 11 
måneder, uanset at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen forlangte en første regnskabsperiode på 17 måneder. 
Omdannelsen kunne således ske efter reglerne i VOL. Ligningsrådet har tidligere tilladt en første regnskabsperiode på 
9 måneder, hvor ansøgningen var begrundet i hensynet til revisors arbejdstilrettelæggelse 
 

http://sog.magnus.dk/tigerdyr/template.htm?view=dogoto&ref=xmi_tfs_1995_686x_lopnr5199
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2.4 Opgørelse af anskaffelsessum. 
 

Jf. VOL § 4 bruger man denne lov, skal man ikke betale skat af fortjenesten eller har tab ved 

opgørelse af det skattepligtige resultat af virksomheds på omdannelses tidspunktet. Man succederer 

i skatten.  

Anparterne ses som anskaffet til den skattemæssige værdi af virksomhedens aktiver og passiver på 

omdannelsesdatoen, i åbningsbalancen ser man bort fra den udskudte skat, da den ellers ville give 

en skattemæssig besparelse på 25 %, hvilket ikke er meningen.  

Værdien af virksomheden skal værdiansættes til det som den ville kunne indbringe vis man solgte 

til tredje mand handelsværdien fratrukket den skattepligtige værdi af overskuddet jf. man 

succederer i skatten ved omdannelsen.  Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om 

opgørelsen af den skattemæssige værdi af virksomheden.  

Ved benyttelses af jomfrueligt selskab medregnes anskaffelsessummen for dette. 

Der skal lige bemærkes at man flere steder i vejledninger og litteratur kan se at der bliver henvist til 

afskrivningsloven §§ 9 og 21 anvendelse, iflg. Denne lov skulle man kun medregne 90 % af de 

genvundende afskrivningerne med.  Det er ikke gældende fra 2010 hvor hele fortjenesten skal 

medregnes. 

Ligningsvejledningen; Erhvervsdrivende 2011-1 E.H.2.4 Opgørelse af den skattemæssige værdi af 

virksomhedens aktiver og passiver, giver en vejledning i hvordan de enkelte aktiver skal behandles 

hver for sig: 

 

De enkelte aktiver Nedenfor er angivet, hvorledes den skattemæssige værdi af en række aktiver skal 

opgøres. Der er tale om værdier før fradrag af passiverne.  

 Goodwill (anskaffet eller oparbejdet): Handelsværdien  - skattepligtig fortjeneste. Se om 

 goodwillværdien afsnit E.I.4.  

 Driftsmidler: Handelsværdien - skattepligtig fortjeneste. En eventuel negativ saldo på 

driftsmiddelkontoen i den personligt ejede virksomhed kan overføres til selskabet.  

 Blandede driftsmidler: Handelsværdien af den erhvervsmæssigt benyttede del - skattepligtig 

fortjeneste, se afsnit E.H.2.5  
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 Varelager: Handelsværdi - skattepligtig fortjeneste. I realiteten den skattemæssigt bogførte 

værdi.  

 Fast ejendom: Handelsværdi (kontantværdi) - skattepligtig fortjeneste. Den skattepligtige 

fortjeneste omfatter eventuelle genvundne afskrivninger på bygninger og installationer samt 

en eventuel fortjeneste på den faste ejendom ved omdannelsen opgjort efter 

ejendomsavancebeskatningsloven. I almindelighed vil den seneste ejendomsvurdering kunne 

anvendes som handelsværdi.  

 Debitorer: Handelsværdien - skattepligtig fortjeneste. Dette vil i almindelighed svare til den 

skattemæssigt bogførte værdi (pålydende¸ eventuelle skattemæssige nedskrivninger for 

konstaterede eller sandsynliggjorte tab).  

 Værdipapirer: Aktier: Handelsværdi (kursværdi) -  skattepligtig fortjeneste opgjort efter 

aktieavancebeskatningsloven. Obligationer og pantebreve: Normalt handelsværdi dvs. 

kursværdi  - skattepligtig fortjeneste opgjort efter kursgevinstloven.  

 Igangværende arbejder: Handelsværdi - skattepligtig fortjeneste. I realiteten den 

skattemæssigt bogførte værdi.  

 

Med hensyn til Goodwill kan man benytte vejledning i TSS-cirkulære 2000-10. Denne er vedlagt 

som bilag 1. ellers accepteres det også at man bruger branche specifikke opgørelser af denne. 

Som det ses senere i opgaven har Goodwill kun betydning for primo balancen for selskabet og har 

dermed indflydelse på Nettoformuen.  

Det er kun aktier som virksomheden besidder med henblik på deltagelse i et erhvervsmæssigt 

samarbejde jf. SKM 2001, 633, som kan indgå i virksomhedsomdannelse (disse aktier kan også 

indgå i virksomhedsordningen) samt aktier for virksomheder der er næringsdrivende inden for 

handel med værdipapirer. 

Hovedreglen er at aktier (portefølgepleje) der indgår i en omdannelse realiseres og udløser 

avancebeskatning. 

Med hensyn til passiver opgøres virksomhedens passiver til kursværdi. Lån på anfordrings vilkår 

sættes generelt til kurs 100. Der kan være undtagelser. Ejerens personlige restskatter kan ikke indgå 

i virksomheden. 

Der kan ikke opnås højre anskaffelses værdi på kapitalandelene, selvom der ikke er afskrevet 

skattemæssigt ned til handelsværdien. 
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Den skattemæssige værdi opgøres aktiv for aktiv, så et forventet tab på et aktiv kan ikke modsvare 

en forventet fortjeneste på et andet. Der er dog en undtagelse og det er på ejendomme, da 

ejendomsavancebeskatningsloven giver mulighed for tab ved salg af fast ejendom, kan modregnes i 

årets tilsvarende fortjeneste, men kun til samme Virksomhed/selskab.  

i Ligningsvejledningen; Erhvervsdrivende 2011-1 E.H.2.4   

Til belysning af, hvorledes princippet efter VOL § 4 fungerer, vises i eksemplet nedenfor i grove 

træk de opgørelser, der skal foretages i forbindelse med en virksomhedsomdannelse. Det 

forudsættes, at ejeren inden omdannelsen er omfattet af virksomhedsordningen. 

 

Figur 3 Anskaffelsessum for aktier. 

Beløbene er i 

1000 kr. 

Balance pr. 

31. 

december 

år 1 

Skattemæssig 

værdi pr. 31. 

december år 1 

Balance 

for A/S pr. 

1. januar 

år 2 

 Successionsgrund-

lag pr. 1. januar år 2 

 Anskaffelsessum 

for aktier 

Aktiver
1
           

Goodwill
2
      3.500 0  0 

Ejendom
3
  1.200 700  1.200  700  700 

Driftsmidler
4
  3.250  1.350  3.250  1.350  1.350 

Debitorer  2.500  2.500  2.500  2.500  2.500 

Hensat til tab
5
  - 100 

0 
 - 100 0  - 100 

Varelager  1.000  1.000  1.000  1.000  1.000 

Andre 

tilgodehavender 

 250  250  250  250  250 

Likvider  1.000 1.000  1.000  1.000  1.000 

 Aktiver i alt  9.100    12.600    6.700 

      

Passiver           

Udskudt skat
6
      1.450     

Bankgæld  8.764  8.764  8.764  8.764  8.764 

Varekreditorer  750  750  750  750  750 

Anden gæld  150  150  150  150  150 

Passiver i alt  9.664    11.114    9.664 

Nettoformue - 564 
 

1.486 
 

- 2.964 

            

http://sog.magnus.dk/tigerdyr/template.htm?view=dogoto&ref=xmi_lov_1983_264_par4x_lopnr5254
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Opsparet 

overskud 

          

1988 - 1991          - 100 

1992           - 160 

1993 - 1998           - 700 

           - 3.924 

   

Noter: 

1. Det forudsættes, at de opførte værdier er opført i overensstemmelse med kravene i årsregnskabsloven.  

2. Goodwill er oparbejdet gennem en periode. Handelsværdien forudsættes at være t.kr. 3.500.  

3. ▸Ejendom er nedskrevet med t.kr. 500. Anskaffelsessummen er lig handelsværdien. Anskaffelsessummen for 

aktier udgør 1.200 - 500 = t.kr.700. Der gives ikke nedslag efter AL § 9, stk. 4 og 21, stk. 6, da dette er 

afskaffet med virkning for indkomståret 2010. For regneeksempel med nedslagsberegning henvises til tidligere 

vejledninger.◂  

4. ▸Driftsmidler har en handelsværdi på t. kr. 3.250. Den skattemæssige saldoværdi er t. kr. 1.350. 

Anskaffelsessummen for aktier udgør herefter 3.250 - 1.900 = t.kr. 1.350. Der gives ikke nedslag efter AL § 9, 

stk. 4 og 21, stk. 6, da dette er afskaffet med virkning for indkomståret 2010. For regneeksempel med 

nedslagsberegning henvises til tidligere vejledninger.◂  

5. Der er hensat t. kr. 100 til tab på debitorer. Tabene er endnu ikke skattemæssigt konstateret.  

6. Udskudt skat udgør 25 pct. af udskudte avancer. Grundlaget er reduceret med udskudte tab, jf. nedenfor. 

Udskudt skat på t. kr. 1.450 er fremkommet således:  

Goodwill   3.500 

Bygningsafskrivninger    500 

Driftsmidler   1.900 

Tab       - 100 

  5.800 

25 pct. heraf 1.450 

 

Kigger man på balancen pr. 31. december år 1 må konstatere at der må have været underskud i 

selskabet vi har aktiver for 9.100 tkr. og passiver for 9.664 tkr. Vi har med andre ord en negativ 

egenkapital.  

Kigger vi på bankgælden er det en betydelig størrelse, der vil med stor sandsynlighed været en 

personlig kaution for gælden.  Går selskabet efterfølgende konkurs og ejeren skal indløse kautionen 

har han ikke skattemæssig ret til at trække det kautioneret fra i sin personlige indkomst. Hvilket vil 

http://sog.magnus.dk/tigerdyr/template.htm?view=dogoto&ref=xmi_lov_1998_433_par9x_lopnr5255
http://sog.magnus.dk/tigerdyr/template.htm?view=dogoto&ref=xmi_lov_1998_433_par9x_lopnr5256
http://sog.magnus.dk/tigerdyr/template.htm?view=dogoto&ref=xmi_lov_1998_433_par9x_lopnr5256
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betyde, at han efterfølgende skal have en indtjening på det dobbelte beløb for at kunne udrede 

gælden. 

Han får en negativ anskaffelses sum på aktierne.  Det vil ud fra min vurdering, ikke være tilrådeligt 

at foretage en virksomhedsomdannelse ud fra de oplysninger, vi har til rådighed. Det eneste 

argument jeg kan komme på er, at der kan komme f.eks. garantier til indfrielse af store dimensioner.  

Det skal bemærkes at underskud i den personlige virksomhed op til omdannelsen ikke kan 

fratrækkes i selskabet. 

Kildeartstab kan tilsvarende ikke videreføres af selskabet. 

2.5 Selskabets Succession. 

 

Selskabet overtager de skattemæssige forpligtigelser fra ejeren, det vil sige at selskabet indtræder 

som om det har ejet aktivet fra primo og at det har foretaget de samme skattemæssige afskrivninger 

som ejeren havde gjort. Så man kan tage de skattemæssige saldoer fra det den omdannede 

virksomheds regnskab og videreføre dem. 

Med hensyn til blandede driftsmidler gælder det, at et kapitalselskab ikke kan besidde et blandet 

driftsmiddel. Derfor indgår driftsmiddelet til dels, den erhvervsmæssige skattemæssige værdi, og 

den personlige del af driftsmidlet bliver nedskrevet med de samme skattemæssige afskrivnings % 

som den erhvervsmæssige del.  Det følgende eksempel er taget fra: 

Ligningsvejledningen; Erhvervsdrivende 2011-1 
 

Eksempel –bil 

En bil, som ejeren benytter både erhvervsmæssigt og privat, anskaffes i år 1 for 150.000 kr. I år 1 

anvendes 50 pct. af bilen erhvervsmæssigt, og i år 2 er anvendelsen 30 pct. I år 3 vælger ejeren at 

omdanne virksomheden til et selskab efter reglerne i lov om skattefri virksomhedsomdannelse.  

År 1 

Anskaffelsessum 150.000 kr. 

Ved indkomstopgørelsen beregnes afskrivningen med 25 pct.   37.500 kr. 

Den erhvervsmæssige andel af benyttelsen har udgjort 50 pct., og ved 

indkomstopgørelsen kan ejeren derfor som skattemæssig afskrivning 

fradrage 50 pct. af 37.500 

  18.750 kr. 

År 2 
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Det uafskrevne beløb udgør herefter ved årets begyndelse 112.500 kr.   

Ved indkomstopgørelsen beregnes afskrivning med 20 pct.   22.500 kr. 

Den erhvervsmæssige andel af benyttelsen har udgjort 30 pct., og 

ved indkomstopgørelsen kan ejeren derfor som skattemæssig 

afskrivning fradrage 30 pct. af 22.500 kr. 

    6.750 kr. 

Det uafskrevne beløb udgør herefter   90.000 kr. 

År 3 

Med virkning fra år 3 omdannes ejerens virksomhed til selskab efter reglerne i lov om skattefri 

virksomhedsomdannelse. 

Den erhvervsmæssigt benyttede del af bilen udgør: 

(18.750 kr. + 6.750 kr.)/(37.500 kr. + 22.500 kr.) x 100 42,50 pct. 

Selskabet succederer herefter i 42,50 pct. af bilens uafskrevne værdi: 

42,50 pct. af 90.000 kr. 
  38.250 kr. 

Handelsværdien af den privat benyttede del (57,50 pct.) af bilen på 

omdannelsesdatoen eksempelvis: 
  70.000 kr. 

Selskabet kan herefter afskrive på i alt   108.250 kr. 

Beløbet tillægges selskabets driftsmiddelsaldo. 

  

Det skal bemærkes at ejeren af det blandet benyttede driftsmiddel skal beskattes af fri bil i selskabet 

efterfølgende fra omdannelsesdatoen. 

  

2.6 Et praktisk eksempel.  
 

Ejendomsmægler firmaet Bolig I/S er ejet af to interessenter som har ejet firmaet et år med 50 % 

hver, de har konstateret at virksomheden er sund og sagtens kan give et godt afkast. Kæden som de 

samarbejde med, forlanger at de skal have revision på deres I/S på samme vilkår som et selskab 

med revisions pligt, Da de driver et I/S hæfter de personligt for virksomhedens dispositioner, og 

føler at de ønsker at minimerer risikoen dels forretningsmæssigt og ikke være afhængige af 

hinandens private dispositioner. Et af kravene fra kæden er at hvis de skal være et selskab skal det 

være et A/S med en egenkapital på mindst 500.000 kr., hvilket de ikke kan finansiere da de startede 

op for et år siden. De har nu bedt om at få lavet en skattefri virksomhedsomdannelse til et A/S., start 

dato 1/1-2009. De har sat kryds i virksomhedsskatteordning i selvangivelsen for 1. år. Ingen af dem 

har anden virksomhed og de er fuldt skattepligtige i Danmark.  

De har drevet firmaet i et år og fik et resultat før deres hævninger på 1.831.800 kr. Efter egne 

hævninger har de hver et opsparet overskud i virksomhedsordningen på 415.579 kr. Se 
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nedenstående der er ikke beregnet kapitalafkast, da det er første år I/S eksisterer og der har ikke 

været indskud i selskabet til opstartsfasen. 

Figur 4 virksomhedsskatteordning for enkelt person. 

           

Overskud. 1a 
  

Kapitalafkast. 
2 

  
Hævning 4 

    915.900 
  

0 
  

500.321 
    

           

           

  
Kapitalafkast. 2 

      

  
  

0 
       Overskud. 1a   

  
Personlig indkomst. 6 

   
915.900 

  
   

  
361.795 

      Resterende overskud. 3 
  

Opsparet overskud. 4 

 
    

915.900 
  

   
  

415.579  

   
  

Virksomhedsindkomst. 
5b 

  

    
    

554.105 
  

   

      
  Virksomhedsskat. 7 

       
    

138.526 
 

          Overskud. 
  

915.900 1b 
      - Hævning     500.321 4 
 

415.579 
= 554.105 

5a 

Opsparet overskud:     
4 

 
415.579 

  
(100-25) 

 

           

           

     
Udvidet 

    

   

Samlet 
overførelse hævereækkefølge 

    Virksomhedsindkomst. 5b 500.321 
 

  138.526 7 Virksomhedsskat. 

     
  0 2 Kapitalafkast. 

     
  361.795 6 Personlig indkomst. 

   
        

    

     
  

     

   
500.321 

 
  500.321 

    

     
  

      

Balancen for Bolig I/S ud fra den skattemæssige balance, kan vi konstatere, at der ikke er afsat til 

udskudte skatter, jf. at de ikke har investeret i anlægsaktiver. Der er ikke afsat til tab på debitorer.   

Det opsparede overskud indgår i passiverne.  
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Figur 5 Regnskab I/S 2009. 

Bolig I/S   Personlig regnskab  

    pr. 31. december 2009 

    Regnskabsmæssig Skattemæssig 

  note aktiver passiver aktiver passiver 

            

Goodwill           

            

Likvide beholdninger   1.462.113   1.462.113   

Deposita   10.000   10.000   

Debitorer   470.835   470.835   

Periodeafg.poster   13.131   13.131   

            

Varekreditorer     386.637   386.637 

Skyldig moms     257.460   257.460 

Forudbetalinger     320.275   320.275 

Anden gæld     160.549   160.549 

Udskudt skat           

Kapitalkonto A     415.579   415.579 

Kapitalkonto B     415.579   415.579 

Egenkapital           

Balance   1.956.079 1.956.079 1.956.079 1.956.079 

 

Selskabets åbningsbalance skal afspejle handelsværdien i selskabet jf. i dette tilfælde er det et 

problem at virksomheden kun har eksisteret i et enkelt år. Med hensyn til at afsætte en Goodwill 

som svarer til markeds vilkår, er der blevet valgt en skønsmæssig ansættelse på 300.000 kr. Da det 

er de to ejere som stod for salget og fremvisning af boligerne, knytter Goodwillen sig mere til dem 

end til forretningen som sådan. Derfor er den blevet sat til årets Overskud – en driftsherrer løn på 

900.000 kr. med vægten 1/3 = 300.000 kr.  Regnskabsmæssigt får vi en udskudt skat på 75.000 kr. 

af Goodwillen. Den kommer ikke med i den skattemæssige værdi, da man så vil blive beskattet to 

gange af beløbet.    
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Figur 6 Selskabets åbnings balance og anskaffelsessummer.   

   

Bolig I/S Selskabets åbningsbalance 
Anparternes 
anskaffelses- 

  pr. 1. januar 2010 sum pr. 1. januar 2010 

  Regnskabsmæssig Skattemæssig     

  aktiver passiver aktiver passiver aktiver passiver 

              

Indretning lokaler             

Depositum             

Ejendom             

Goodwill 300.000           

              

Igangværende arbejder             

Varelager             

Andre tilgodehavender             

Periodeafg.poster             

Likvide beholdninger 1.462.113   1.462.113   1.462.113   

Deposita 10.000   10.000   10.000   

Debitorer 470.835   470.835   470.835   

Huslejedeposita udlejning             

Camilla Andersen             

Periodeafg.poster 13.131   13.131   13.131   

Bankgæld             

Forudfakturering             

Gæld ejer             

              

Varekreditorer   386.637   386.637   386.637 

Skyldig moms   257.460   257.460   257.460 

Forudbetalinger   320.275   320.275   320.275 

Anden gæld   160.549   160.549   160.549 

Udskudt skat   75.000         

Kapitalkonto A             

Kapitalkonto B           831.158 

Egenkapital 1.056.158     831.158     

Balance 2.256.079 1.199.921 1.956.079 1.956.079 1.956.079 1.956.079 

 

Ud fra figur 6 får vi at den regnskabsmæssige egenkapital er 1.056.158 kr. Selskabskapitalen skal 

være 500.000 kr. det giver en overkurs på 556.158 kr., aktierne bliver hermed erhvervet til kurs 

211,23. Den skattemæssige anskaffelsessum bliver 831.158/2 = 415.579 hvilket også svare til det 

opsparede overskud i virksomhedsordningen. Dette skylles at indskudskontoen er nul og at der ikke 

er udskudte skatter. Derved bliver der ingen difference på de regnskabs og de skattemæssige 

resultater. Aktierne bliver erhvervet til 0 kr.  De vil blive beskattet af hele vederlaget af aktiesalget 

ved afståelse jf. ABL § 12 medmindre det foregår ved en skattefri omdannelse. 
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2.7 Delkonklusion på virksomhedsomdannelse. 
 

Der er en del ting man skal være opmærksom på, når man starter en virksomhed op. Hvad er 

mulighederne for virksomhedens udvikling?  Hvilke situationer kommer virksomheden ud for i 

dens videre udvikling.  Kan man undgå disse. Der er nogle krav som skal opfyldes, for at man kan 

lave en skattefrivirksomhedsomdannelse. Dem jeg mener, er specielt interessante, er dem som 

forhindrer at man kan lave omdannelsen. Så som at man ikke kan lave en virksomhedsomdannelse 

skattefrit, hvis en af interessenterne er et aktie/anparts selskab.  Så allerede når man starter en 

personlig ejede virksomhed op, skal man være opmærksom på mulighederne for den videre 

udvikling.  

Der er flere grunde til, at man ønsker at lave en skattefri virksomheds omdannelse. En vigtig grund 

er, at sikre sig mod kreditorer og garantiforpligtigelser, samt hvis man er interessent i et i/s hvor 

man hæfter solidarisk for hinanden.  

Jeg mener, at den skattefri virksomhedsomdannelse er en god vej at gå, hvis man ønsker et 

aktieselskab eller et anpartsselskab, da man kan finansierer selskabets egenkapital uden at blive 

personligt beskattet af denne. I starten af virksomhedens levetid, hvor der kan være begrænset 

overskud eller direkte underskud, først at omdanne når man kan se at virksomheden har en reel 

chance for videre overlevelse eller i de tilfælde hvor man tænker at foretage et generationsskifte. 

Her kan man i god tid lave omdannelsen, med en efterfølgende aktieombytning og derefter en 

spaltning for at kunne træde ud af virksomheden på den bedst tænkelige økonomiske måde. 

Som rådgiver skal man være opmærksom på, at der ikke bliver en for stor egenkapital i det 

omdannede selskab, fordi man har glemt at overføre eller rådgive om gælden i virksomheden kontra 

privat gæld. 
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3 Skattefri aktieombytning. 
 

Aktieombytning betragtes som salg af aktier og vil dermed udløse aktiebeskatning jf. ABL §§ 1 og 

2. Der er dog mulighed for at lave aktieombytningen som en skattefri, ved at anvende ABL § 36 stk. 

1-3, som gælder for, med tilladelse og ABL § 36 stk. 6-7 som gælder for uden tilladelse (§ 36 A er 

ophævet med virkning fra indkomståret 2010), for at kunne lave en ombytning med succession. Det 

skal bemærkes at loven gælder for kapitalselskaber.  

Loven siger at alle aktionærer skal bruge samme metode. 

3.1 Aktieombytning. 
 

ABL § 36 Stk. 2. definerer en aktieombytning som forstås den transaktion, hvorved et selskab 

erhverver en andel i et andet selskabs aktiekapital med den virkning, at det opnår flertallet af 

stemmerne i dette selskab, eller, hvis det allerede har et sådant flertal, erhverver en yderligere 

andel ved til gengæld for værdipapirer tilhørende aktionærerne i det andet selskab at tildele dem 

aktier eller anparter i det første selskab og eventuelt en kontant udligningssum. 

En af fordelene ved en aktieombytning er at man kan skabe en holding-konstruktion. I et selskab 

som allerede eksisterer. 

Holdings konstruktion foregår ved at aktionæren A, indskyder driftsselskabets aktier (det 

erhvervede selskab) som apportindskud i et nyt holdingselskab (det erhvervende selskab), og som 

vederlag for aktierne i driftsselskabet modtager aktionær A aktier i holdingselskabet. Det skal 

bemærkes at tegningsretter også kan være genstand for en aktieombytning, men ikke køberetter og 

konvertible obligationer. 

 

Figur 7 aktieombytning til holdingselskab. 

        

                                                                                                      

 

                       Erhvervende selskab 

 

         Erhvervede selskab 

 Drift 

A 

Drift 

A 

Holding 
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Aktieombytning 
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Overfor kan man se at aktionær A går fra at eje aktier i driftsselskabet til at eje aktier i 

holdingselskabet. Fordelen ved denne konstruktion er dels at man kan udlodde udbytte fra drift til 

hoding skattefrit og i en hvis grad beskytte sig mod kreditorerne. Bankerne har som regel sikkerhed 

i en eller anden form, specielt i dag hvor, der er efterveer efter finanskrisen.  En anden fordel er, at 

man fra holdingselskabet kan starte ny aktivitet i andre selskaber uden at belaste driftsselskabet, 

uden der er foretaget beskatning af midlerne i den nye aktivitet i personligt regi. Aktierne i det 

erhvervede selskab kan sælges efter 3 år skattefrit.    

Kravene for at dette kan lade sig gør, er jf. ABL § 36 Stk. 2 er at Holdingselskabet skal opnå 

stemmeflertal i driftsselskabet eller de skal have stemmeflertal i forvejen som øges ved 

ombytningen, Aktionær A skal vedlægges med nyudstedte aktier fra holdingselskabet. Der stilles 

ingen krav til størrelsen af den kapitalandel som holdingselskabet skal besidde. Det vigtige her er 

kravet til at man opnår stemme flertal. Bruger man ABL § 36 stk. 1-3, vil kravet blive påset af 

under behandlingen til den skattefri tilladelse. Er der tvivl om man overholder reglerne når 

omdannelsen forgår ved ABL § 36 stk. 6 og 7, kan og bør man få et bindende ligningssvar.  

Figur 8 aktieombytning til holdingselskab for over 50 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der er flere tilfælde hvor man ikke har kunnet få tilladelse til den skattefri omdannelse, hvor der har 

været to ejere af et driftsselskab med 50 % ejerskab, og hvor den ene har ønsket at omdanne til et 

holdingselskab ved at købe en lille andel af den andens adel så man havde stemmeflertallet. Søger 

man med tilladelse skal man opfylde kravet om at være i besiddelse af stemmeflertallet på langt 

sigt.  

Jf. Ligningsvejledningen; Selskaber og aktionærer 2011-1 S.G.18.3. ABL § 36, stk. 1 og 2 

Kan man se at de referere til TfS 1999, 787 

En anpartshaver A og dennes broder B ejede hver halvdelen af anpartskapitalen i et selskab X. Ved 

en skattefri anpartsombytning af disse anparter erhvervede brødrene hver halvdelen af 

anpartskapitalen i det nye holdingselskab Y. Efterfølgende erhvervede anpartshaver A nom. 1.000 

kr. anparter i Y fra broderen B, således at han herefter besad 50,5 pct. af anpartskapitalen og 

Drift 1 

A B 

aktieombytning 

A 

B 
Holding 

Drift 1 

http://sog.magnus.dk/tigerdyr/template.htm?view=dogoto&ref=xmi_lov_2005_1413_par36x_lopnr5366
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stemmerne i Y. A anmodede herefter om tilladelse til at ombytte sine anparter i Y med anparter i et 

allerede eksisterende selskab Z, som han ejede sammen med sine 2 sønner. Efter først at have givet 

afslag på anmodning om skattefri anpartsombytning tillod Ligningsrådet nu det ansøgte på 

baggrund af EF-Domstolens afgørelse af 17/7 1997 ("Leur-Bloem-dommen", trykt i SU 1997, 257), 

med de deraf udledte fortolkningsbidrag. Tilladelsen var betinget af, at selskab Z's ejer- og 

stemmeandel på 50,5 pct. af det af brødrene oprindeligt stiftede holdingselskab Y blev bevaret i 

mindst 3 år efter ombytningen. Endvidere var det en betingelse, at A igen var fuldt skattepligtig til 

Danmark på ombytningstidspunktet, idet ombytningen ellers ikke ville kunne ske med succession 

efter aktieavancebeskatningslovens § 13, stk. 1-2. Sagen er kommenteret i TfS 1999, 500, TfS 1999, 

537 og TfS 1999, 637. 

Ud fra ovenstående kan man udlede at man gerne må overdrage en mindre andel af selskabet til den 

ene anpartshaver, så han kommer til at eje mere end 50 % af aktiekapitalen og derved kan foretage 

en skattefri aktieombytning. Der er dog kommet betingelsen ind, at man skal bevare ejer og 

stemmeandelen i mindst 3 år fra ombytningstidspunktet.  

Tager vi en anden henvisning i Jf. Ligningsvejledningen; Selskaber og aktionærer 2011-1 S.G.18.3. 

ABL § 36, stk. 1 og 2 

Kan Skatterådet bekræfte, at en netop gennemført anpartsombytning, hvor A har indskudt 100 pct. 

af anpartskapitalen i A ApS (erhvervede selskab) til nystiftet selskab, A Holding ApS (erhvervende 

selskab) fortsat vil være skattefri efter de objektive regler, jf. aktieavancebeskatningslovens § 36 A, 

uagtet at der efterfølgende gennemføres en kapitalforhøjelse i A ApS, hvor tredjemand indskyder 

kapital, således at A ApS’ ejes af to anpartshavere med 50 pct.s ejerandel? 

Skatterådet kunne bekræfte, at en netop gennemført anpartsombytning – efter de objektive regler i 

dagældende aktieavancebeskatningslovs § 36 A – fortsat ville være skattefri, selv om der 

efterfølgende ville blive gennemført en kapitalforhøjelse, hvor tredjemand ville indskyde kapital, 

således at selskabet ville blive ejet af to anpartshavere med hver 50 pct.s ejerandel. 

Beskrivelse af de faktiske forhold 

A har pr. 27.5.2009 ved en skattefri virksomhedsomdannelse stiftet selskabet, A ApS. Efterfølgende 

har A den 16.6.2009 ombyttet samtlige anparter i A ApS med nye anparter i A Holding ApS. 

I forlængelse af disse transaktioner er det nu intentionen, at nøglemedarbejderen B (eventuelt via et 

til formålet stiftet holdingselskab) skal foretage en kapitalforhøjelse i A ApS ved kontant indskud. 

I denne forbindelse overvejes det, at B’s kapitalindskud skal være af en sådan størrelse, at han 

opnår 50 pct.s ejerandel i A ApS. 

Som følge af usikkerheden om, hvorvidt en efterfølgende kapitalforhøjelse, hvorved majoriteten 

opgives, er en omgåelse af majoritetskravet, ønskes dette klarlagt. 

Det man kan konkludere fra overstående er, at der er intet til hindret for at man laver en skattefri 

aktieombytning så længe man ejer og har flertallet af stemmerne. I dette tilfælde har ejeren ikke 

kort tid forud for omdannelsen erhvervede flertallet af stemmerne eller ejerandelene i 

anpartsselskabet A.    

http://sog.magnus.dk/tigerdyr/template.htm?view=dogoto&ref=xmi_su_1997_257x_lopnr1
http://sog.magnus.dk/tigerdyr/template.htm?view=dogoto&ref=xmi_lov_2005_1413_par13x_lopnr2
http://sog.magnus.dk/tigerdyr/template.htm?view=dogoto&ref=xmi_tfs_1999_500x_lopnr3
http://sog.magnus.dk/tigerdyr/template.htm?view=dogoto&ref=xmi_tfs_1999_537x_lopnr4
http://sog.magnus.dk/tigerdyr/template.htm?view=dogoto&ref=xmi_tfs_1999_537x_lopnr4
http://sog.magnus.dk/tigerdyr/template.htm?view=dogoto&ref=xmi_tfs_1999_637x_lopnr5
http://sog.magnus.dk/tigerdyr/template.htm?view=dogoto&ref=xmi_lov_2005_1413_par36x_lopnr5366
http://sog.magnus.dk/tigerdyr/template.htm?view=dogoto&ref=xmi_lov_2005_1413_par36ax_lopnr4
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Jf. bemærkningerne til lovforslag nr. L 202, vedtaget som lov nr. 525 af 12/6 2009 

For at forhindre at adgangen til skattefri aktieombytning uden tilladelse anvendes til at omgå 

avancebeskatningen – for eksempel hvor en personaktionær, der ønsker at sælge sit driftsselskab, 

først foretager en skattefri aktieombytning uden tilladelse og derefter lader holdingselskabet sælge 

driftsselskabet skattefrit – er det som udgangspunkt en betingelse for skattefriheden, at det 

erhvervende selskab ikke afstår aktierne i det erhvervede selskab i en periode på 3 år efter 

ombytningstidspunktet. Denne betingelse, der i det følgende omtales som “holdingkravet”, er fastsat 

i forslaget til bestemmelsen i § 36, stk. 6, 3. pkt. 

 

I dette tilfælde afstås der ikke aktier som følge af kapitalforhøjelsen, derved er holdingkravet med 

de 3 år er ikke overtrådt. Det skal nævnes at aktieombytning skete efter reglerne uden tilladelse 

hvorved man ikke kan tillægge subjektive forhold betydning. Havde man søgt om en ombytning 

med tilladelse hvor de subjektive forhold vil komme med i betragtningen, ville udfaldet meget vel 

have været et andet, grundet at man kort tid efter omdannelsen ikke vil have flertallet af stemmerne 

og dermed ikke vil opfylde kravet om stemmeflertal. Dette er en sag, hvor det er en klar fordel, at 

bruge metoden uden tilladelse. 

 

Ud fra  LSR af 20/03 2006, 2-2-1819-1456. TfS 2006 720 er et godt eksempel på at selv om man 

formelt har anparts marioteten kan en anpartsoverenskomst have konsekvenser for anpartshavernes 

muligheder for aktieombytning.  

Det er oplyst, at virksomheden blev etableret af E, der er klagerens bror, og far til D. Indtil 31. 

december 2004 var selskabet ejet af klageren med nominelt 75.000 kr. anparter og E og C ApS med 

hver nominelt 37.500 kr. anparter. Pr. 1. januar 2005 overdrog E nominelt 36.000 kr. anparter til C 

ApS og nominelt 1.500 kr. anparter til klageren. Selskabets aktiviteter fordeler sig med ca. 50 pct. 

på anlægsarbejder og 50 pct. på plantesalg. Klageren har stået for plantesalget og E – og senere D 

– har stået for anlægsarbejdet. Ifølge tidligere anpartshaveroverenskomst skulle beslutninger 

vedrørende selskabets normale, daglige drift træffes af ledelsen af den afdeling det vedrørte, men 

andre beslutninger krævede enstemmighed blandt anpartshaverne. 

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse 

Det fremgår af den på tidspunktet for det meddelte afslag gældende aktieavancebeskatningslovs 

§ 13, stk. 2, og den nugældende aktieavancebeskatningslovs § 36, stk. 2, at ved ombytning af aktier, 

jf. bestemmelsernes stk. 1, forstås den transaktion, hvorved et selskab erhverver en andel i et andet 

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

Klagerens nominelt 76.500 kr. anparter, der påtænkes ombyttet med anparter i et af klageren ejet 

holdingselskab, svarer til en 51 pct. af ejer- og stemmeandel. 

Den formelle majoritet, som holdingselskabet opnår ved anpartsombytningen, indskrænkes 

imidlertid af anpartshaveroverenskomstens bestemmelse om, at væsentlige beslutninger skal 

afgøres på anpartshavermøder. Det må derfor lægges til grund, at beslutninger på 

anpartshavermøder kræver enighed, således at holdingselskabet alene formelt, men ikke reelt opnår 

flertallet af stemmerne i selskabet. Betingelsen for at opnå tilladelse til skattefri anpartsombytning 

er derfor allerede af denne grund ikke opfyldt. 
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Afslag på tilladelse til skattefri aktieombytning stadfæstes derfor. 

 

Ud fra overstående skal man i både i selskabsvedtægterne og i selskabsoverenskomsterne være 

meget præcise ang. den bestemmende indflydelse i selskabet
7
, også når det gælder A og B aktier. 

Bliver der ændret i stemmeandelen for aktierne, og ligner det, at man kun gør det for at kunne lave 

en skattefri aktieombytning, vil man ikke kunne få tilladelse til ombytningen jf. TfS 1997 867 LR. 

 

Aktieombytning kan også benyttes hvor 2 selskaber skal sammenlægges. 

Figur 9 Aktieombytning med to driftsselskaber. 

                         

                

 

 

   Erhvervende                Erhvervede 

 

 

I modellen her kan A og B både være personer og selskaber. Det interessante er driftselskaberne og 

deres ombytning.  

Denne model kan bruges til sammenlægning af to selskaber formålet kan være at to selskaber fra 

sammen branche kan se økonomiske fordele i en sammenlægning og dermed drage fordel af fælles 

udnyttelses af resurserne. Det kan også være en model til generationsskifte eller det kan også være 

at det ene selskab ønsker at købe det andet, men ikke kan finansiere det på kort sigt. Men regner 

med, at sammenlægningen på langt sigt vil bidrage med et øget overskud så man kan erhverve hele 

                                                           
7 JF Ligningsvejledningen; Selskaber og aktionærer 2011-1 S.G.18.3. ABL § 36, stk. 1 og 2 

Som altovervejende hovedregel vil en bestemmelse i en aktionæroverenskomst eller lignende, der giver en 
mindretalsaktionær vetoret eller på anden måde mulighed for at blokere for en eller flere beslutninger, være en 
hindring for, at der kan gives tilladelse til skattefri aktieombytning. Dette gælder uanset om majoritetsaktionæren 
mister flertallet på generalforsamlingen, på bestyrelsesplan eller i øvrigt, jf. hertil SKM2001.241.LR: To aktionærer, der 
tilsammen ejede majoriteten af såvel kapital som stemmer i et selskab ønskede at foretage en skattefri 
aktieombytning. Ligningsrådet fandt, at holdingselskabet mistede majoriteten på grund af en aktionæroverenskomst, 
der gav bestyrelsesmedlemmerne, hvoraf flertallet skulle vælges af mindretalsaktionærerne, vetoret for så vidt angik 
alle væsentlige beslutninger i selskabet. Ligningsrådet gav afslag med den begrundelse, at holdingselskabet ved 
ombytningen ikke opnåede den reelle majoritet i driftsselskabet. 
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aktiekapitalen.  I sådanne situationer vil A ofte tilbyde B aktier + en kontant udligningssum. Det 

skal bemærkes, at der ikke mere er restriktioner om hvor stor udligningssummen må være. Der er 

ikke krav om værdiansættelsen af aktierne jf. ABL 36 § stk. 1-5. men da den skattefri 

aktieombytning enten gennemføres som nystiftelse af et selskab ved apportindskud eller ved en 

kapitalforhøjelse ved apportindskud. Kræver DNSL §§ 36 ff. Udarbejdes en vurderingsberetning af 

en uvildig vurderingsmand. Skatte myndighederne vil være særlig opmærksomme på, at 

ombytningen gennemføres til handelsværdier.    

Aktiver og passiver skal optages til handelsværdier, hvilket kan skabe en vis usikkerhed i forhold 

til, hvorvidt SKAT er enig i selskabernes fastsatte handelsværdier. Derfor bør man i mange tilfælde 

indhente bindende svar fra Skatterådet, om at handelsværdierne er korrekte, for at risikoafgrænse 

sig fra at omstruktureringen eventuel bliver skattepligtig. 
 

Efter bestemmelser i ABL § 36 stk. 3 kan SKAT give tilladelse til skattefri aktieombytning i de 

tilfælde hvor man ikke kan bruge ABL § 36 stk. 1-2. Denne paragraf går på selskaber som ikke 

opfylder betingelserne i henhold til at være defineret som et selskab i henhold til fusionsdirektivet 

begreb ” selskab i en medlemsstat” eller tale om et aktie/anpartsselskabsligende selskab.  Og 

derudover også de tilfælde hvor en aktionær ønsker at opnå ejerskab af alle aktierne.  

Kravet i stk. 3 er, at man skal erhverve hele selskabs kapitalen, man behøver ikke at eje 

stemmeflertalet i forvejen. 

3.2 Tidsfrister. 
 

Jf. ABL 36 stk. 4 skal ombytningen være sket inden for 6 måneder efter første ombytnings dag. 

SKAT kan forlænge fristen. Man kan ikke ombytte aktierne med tilbagevirkende kraft. Er fristen 

overskredet bliver ombytningen skattepligtig, dog kan den redes hvis ombytningen opfylder 

reglerne for ombytning uden tilladelse, Hvor det erhvervende selskab skal underrette SKAT om at 

man har deltaget i en skattefri aktieombytning efter § 36, stk. 6 senest samtidig med indsendelsen af 

selvangivelsen det år ombytningen er gennemført (§ 36, stk. 7). Her skal man huske at sende de 

dokumenterne som er udarbejdet i forbindelse med ombytningen. Dette gælder ikke ved ombytning 

med tilladelse.  

JF Ligningsvejledningen S.G.18.5.3. Den administrative 6-måneders frist. Herudover påføres 

tilladelser til skattefri aktieombytning ofte en administrativ fastsat frist, hvorefter ombytningen skal 

være foretaget senest 6 måneder efter afgørelsens dato. I modsat fald vil tilladelsen i nogle tilfælde 

kunne anses for bortfaldet. Reglen er begrundet i, at de forhold, der lå til grund for tilladelsen kan 

ændre sig meget i løbet af 6 måneder, og da betingelserne for skattefri aktieombytning skal være 

opfyldt på ombytningstidspunktet, er det relevant at sætte en frist, inden for hvilken tilladelsen skal 

være udnyttet. 
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3.3 Skattefri aktieombytning med tilladelse. 
 

I forbindelse med skattefri aktieombytning med tilladelse, skal man opfylde nogle subjektive krav 

få at opnå tilladelsen hos SKAT.  

 

3.3.1 Forretningsmæssig begrundelse. 

 

For at kunne få tilladelsen til skattefri omdannelse skal man begrunde, at de har en nødvendighed 

og at det vil udløse unødig skat, hvis man ikke kan få tilladelsen. Det vil sige, at man gerne må få 

skattemæssige fordele af tilladelsen, men det må ikke være hovedformålet. Umiddelbart kan man 

ikke få tilladelsen, hvis man ikke kommer med konkret forretningsmæssig begrundelse.    

TfS 2008, 593 

Der blev givet afslag på anmodning om tilladelse til skattefri aktie- og anpartsombytning. 

Hovedformålet var angivet som risikoafgrænsning og fremtidigt generationsskifte. Uanset dette 

fandtes hovedformålet at være skatteundgåelse eller skatteunddragelse, idet der helt manglede 

oplysninger om konkrete, aktuelle planer for dispositionen. 

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse 

Det bemærkes, at selskaber, der ønsker skattefri ombytning af aktier og anparter efter 

aktieavancebeskatningslovens § 36, har et retskrav på omstruktureringen, når betingelserne i 

bestemmelsen er opfyldt. 

Efter bestemmelsen er det en betingelse, at der er givet tilladelse til ombytningen. Denne betingelse 

har baggrund i art. 11, stk. 1, litra a, i fusionsdirektiv (90/434/EØF som ændret ved 

direktiv 2005/19/EF af 17/2 2005). 

Ifølge fusionsdirektivets art. 11, stk. 1, litra a, kan en medlemsstat fravige direktivet, når 

hovedformålet eller et af hovedformålene bag en af de transaktioner, direktivet dækker, herunder 

ombytning af aktier, er skattesvig eller skatteunddragelse. Videre fremgår, at såfremt en transaktion 

ikke foretages ud fra forsvarlige økonomiske betragtninger, såsom omstrukturering eller 

rationalisering af aktiviteterne i de selskaber, der deltager i transaktionen, kan dette skabe en 

formodning om, at hovedformålet eller et af hovedformålene med transaktionen er skattesvig eller 

skatteunddragelse. Ved afgørelsen af, om den påtænkte transaktion som hovedformål eller et af 

hovedformålene har skattesvig eller skatteunddragelse, skal foretages en samlet undersøgelse af 

den konkrete transaktion, jf. herved EF-Domstolens dom af 17/7 1997 i Leur-Bloem sagen 

offentliggjort i SU 1997, 257, hvoraf også fremgår, at begrebet forsvarlige økonomiske 

betragtninger i fusionsdirektivets art. 11 skal fortolkes således, at det er mere vidtgående end 

hensigten om blot at opnå en rent skattemæssig fordel. 

Der ønskes foretaget en ombytning af klagerens anparter i B ApS og af hans aktier i C A/S med 

anparter i et nystiftet holdingselskab. Omstruktureringen er hovedsagelig begrundet i 

risikoafgrænsning, idet det er hensigten ved skattefri udbytter fra driftsselskaberne m.v. at udskille 

http://sog.magnus.dk/tigerdyr/template.htm?view=dogoto&ref=xmi_lov_2005_1413_par36x_lopnr21
http://sog.magnus.dk/tigerdyr/template.htm?view=dogoto&ref=xmi_su_1997_257x_lopnr22
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forretningsområder/give likviditet til nyinvesteringer m.v., som skal placeres i særskilte selskaber. 

Endvidere er omstruktureringen begrundet i hensyn til fremtidigt generationsskifte. 

Ombytningen findes under disse omstændigheder ikke at kunne anses for foretaget ud fra 

forsvarlige økonomiske betragtninger. Uanset det anførte om risikoafgræsning og om planerne for 

fremtidige dispositioner og generationsskifte, må hovedformålet eller et af hovedformålene med 

ombytningen af anparterne anses for at være undgåelse eller udskydelse af aktieavancebeskatning 

med deraf følgende skattebesparelse. Der er herved lagt vægt på, at der helt mangler oplysninger 

om konkrete, aktuelle planer for dispositionerne. 

Det bemærkes, at hverken den omstændighed, at det ikke er hensigten, at det erhvervende selskab 

afstår anparterne/aktierne i de erhvervede selskaber inden for de første 3 år efter ombytningen, 

eller den mulighed omstruktureringen giver for at overføre likviditet og evt. underskud mellem 

selskaberne (sambeskatning) kan begrunde, at hovedformålet eller et af hovedformålene med 

omstruktureringen ikke er skatteunddragelse eller skatteundgåelse. 

Skattecentrets afslag på anmodningen om tilladelse til skattefri ombytning af aktier/anparter efter 

aktieavancebeskatningslovens § 36 tiltrædes herefter. 

 

Ud fra overstående afgørelse hæfter landskatteretten sig i, at der ikke er konkrete oplysninger om 

hvad holdingselskabet vil gøre med de to selskaber, andet end at drive dem videre. Det man 

mangler er specifikke nye tiltag til forretningsområder som begrunder aktieombytningen.  

Man kan ikke få tilladelse hvis man skriver i ansøgningen ” i hensynet til at opnå en hensigtsmæssig 

koncernstruktur” ser man på sætningen, kan man ikke selv med sin bedste vilje forstå denne sætning 

som en konkret forretningsmæssig begrundelse. Man kan begrunde det i en hæftelsesbegrænsning 

med oprettelse af en holdingskonstruktion, hvor driftsselskabet udlodder frie midler op i 

holdingselskabet.  Det der skal lægges vægt på, er at det ikke, kommer til at virke som 

skatteundgåelse eller skatteunddragelse, som er hovedmotivet.  

 

 

Eller sætningen ” for at muliggøre et fremtidigt generationsskifte” i denne sætning skriver man at 

man ønsker et generationsskifte på et ikke defineret tidspunkt ud i fremtiden. Det kan være om 10 år 

eller senere, så man har altså ikke brug for omstruktureringen lige med det samme, skriver man 

hvorledes man ønsker at foretage generationsskiftet og hvorfor en aktieombytning er et nødvendigt 

element heri.
8
  Ser man på dommen  SKM2007.806.LSR hvor ansøgningen om skattefri  

                                                           
8 Jf.  Ligningsvejledningen; Selskaber og aktionærer 2011-1 S.G.18.5.2 Subjektive betingelser 

En ansøgning om skattefri aktieombytning efterfulgt af skattefri ophørsspaltning blev ikke imødekommet af 
Landsskatteretten, idet omstruktureringen ansås at have skatteudskydelse som et hovedformål. Se imidlertid 
nedenfor. 

Skatteministeriet har taget bekræftende til genmæle i sagen, som blev indbragt for domstolene, jf. SKM2007.807.DEP. 
Under retssagen nedlagde de tre aktionærer principielt påstand om, at de skulle have tilladelse til den påtænkte 
omstrukturering, og at sagen skulle hjemvises til fastsættelse af eventuelle vilkår for tilladelsen. Skatteministeriet har 
ved at tage bekræftende til genmæle anerkendt, at der i den konkrete sag ikke var tilstrækkeligt grundlag for at 

http://sog.magnus.dk/tigerdyr/template.htm?view=dogoto&ref=xmi_lov_2005_1413_par36x_lopnr23
http://sog.magnus.dk/tigerdyr/template.htm?view=dogoto&ref=xmi_skm_2007_806x_lopnr5458
http://sog.magnus.dk/tigerdyr/template.htm?view=dogoto&ref=xmi_skm_2007_807x_lopnr5459
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aktieombytning bliver nægtet af landskatteretten, men skatteministeriet mener, at det er 

forretningsmæssig begrundelse, at finansieringsudgifterne ville blive væsentlige højere, bliver også 

lagt til grund at der er forretningsmæssigt begrundelse for omstruktureringen. Selvom der for den 

ene part af de 3 er skatteudskydelse som hovedformål i forhold til den ene part af deltagerne vægter 

den forretningsmæssige begrundelse højere hos de 2 andre partere, og dermed mener 

skatteministeriet at der skal gives tilladelse. Man skal se på selskabet, vil det på sigt være bedst 

stillet med, at omdannelsen finder sted eller det vil være upåvirket. 

 

Ud fra skatteministeriet skal man kunne underbygge og konkretisere sine forretningsmæssige 

grunde. Kan man det og SKAT ikke kan påvise at det er skatteundgåelse som er hovedformålet, skal 

der gives tilladelse jf. nedenstående uddrag fra TfS 2008, 46. Dette gælder også for de subjektive 

regler for skattefri spaltning med tilladelse. 

   

Det er Skatteministeriets vurdering, at der ikke kan nægtes tilladelse til at gennemføre skattefrie 

selskabsmæssige omstruktureringer, hvis blot parterne ved beslutningen om transaktionens 

gennemførelse har lagt vægt på, at den giver mulighed for at undgå eller udskyde en beskatning. 

Der må i den henseende lægges vægt på fusionsskattedirektivets grundlæggende formål, nemlig at 
                                                                                                                                                                                                 
fastslå, at skatteundgåelse var hovedformålet eller et af hovedformålene bag ønsket om at gennemføre den 
selskabsmæssige omstrukturering. 

Skatteministeriet lagde til grund, at den selskabsmæssige omstrukturering var egnet til både at sikre varetagelsen af 
de påberåbte forretningsmæssige hensyn og at sikre en udskydelse af beskatningen. 

I relation til gennemførelsen af det planlagte generationsskifte måtte det lægges til grund, at de to medarbejdere, der 
på sigt skulle overtage det fulde ejerskab til virksomheden, ikke var i besiddelse af tilstrækkeligt frie midler til at 
finansiere en overtagelse af den betydelige aktiepost, som den oprindelige eneejer (A) fortsat besad. Den 
selskabsmæssige omstrukturering ville give mulighed for, at det løbende overskud i selskabet kunne benyttes til 
udlodning til aktionærerne, således at As holdingselskabs aktiepost kunne indfries ved indløsning (tilbagesalg til 
udstedende selskab), mens de to øvrige aktionærers holdingselskaber ville kunne benytte udloddede skattefrie 
udbytter til tegning af nye fondsaktier. Trods manglen på frie midler ville de to aktionærer derved på sigt gradvis 
kunne overtage kontrollen med selskabet uden behov for udefrakommende finansiering. 

Der forelå ikke oplysninger om, at det ville være udelukket at finansiere overtagelsen af selskabet på anden vis, fx ved 
låneoptagelse, men det måtte antages, at det i hvert fald ville medføre betydelige finansieringsudgifter for 
aktionærerne, som den etablerede koncernstruktur gav dem mulighed for at undgå. På den baggrund lagde 
ministeriet vægt på, dels at den påtænkte aktieombytning og efterfølgende ophørsspaltning måtte antages at lette 
generationsskiftet derved, at de to medarbejdere fik mulighed for at overtage kontrollen med driftsselskabet på en 
finansieringsmæssigt hensigtsmæssig måde, dels at der uden omstruktureringens gennemførelse ville være en risiko 
for, at det planlagte generationsskifte ikke ville kunne gennemføres i det ønskede tempo som følge af den yderligere 
finansieringsbyrde. 

Yderligere lagde ministeriet vægt på, at A kunne have overdraget sin aktiepost til de to medarbejdere med 
skattemæssig succession efter ABL § 35 (tidligere § 11 a). Den omstændighed, at der lovgivningsmæssigt var givet 
mulighed for at gennemføre en aktieoverdragelse som den omhandlede uden nogen faktisk skattebetaling, 
underbyggede efter ministeriets opfattelse, at skatteundgåelse ikke kunne anses for hovedformålet eller et af 
hovedformålene med omstruktureringen. 

Endelig bemærkes, at der under retssagens behandling blev gennemført en ændring af As anskaffelsessum for hans 
aktiepost i selskabet, således at denne anskaffelsessum blev positiv. 

Samlet fandt Skatteministeriet, at det under disse omstændigheder ikke kunne anses for godtgjort, at skatteundgåelse 
var hovedformålet eller et af hovedformålene med omstruktureringen. 

http://sog.magnus.dk/tigerdyr/template.htm?view=dogoto&ref=xmi_lov_2005_1413_par35x_lopnr5460
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de i direktivet omhandlede transaktioner skal kunne gennemføres, uden at det udløser en 

kapitalgevinstbeskatning, når transaktionerne er forretningsmæssigt velbegrundede. 

En formålsfortolkning fører derfor til, at skatteundgåelse kun kan anses for at være “et af 

hovedformålene” med en omstrukturering, hvis hensynet til at opnå en skattemæssig fordel reelt 

har været den væsentligste årsag til ønsket om at gennemføre den pågældende selskabsmæssige 

omstrukturering. 

Er parterne ikke i stand til i rimelig grad at konkretisere eller sandsynliggøre, at de påberåbte 

forretningsmæssige hensyn er reelle, samtidig med at den selskabsmæssige omstrukturering faktisk 

har skattemæssige fordele, må det antages, at de sidstnævnte hensyn har været hovedformålet eller 

et af hovedformålene bag ønsket om omstruktureringen. Det er ikke tilstrækkeligt, at parterne blot 

påberåber sig hensyn, der i praksis er anerkendt som gyldige forretningsmæssige hensyn. Det må 

under alle omstændigheder kræves, at disse hensyn konkretiseres og underbygges. 

  

3.3.2 Væsentlige ændrede forhold til ansøgningen. 

 

Når der er foretaget skattefri aktieombytning med tilladelse, stilles der krav om, at man skal 

meddele SKAT, hvis der sker væsentlige ændringer i forholdende, som der lå til grund for 

tilladelsen. Grunden for dette er, at man ikke skal bruge tilladelsen til skatteunddragelse.    

Ændringerne kan være så omfattende at baggrunden for tilladelsen ikke mere er af 

forretningsmæssig karakter og derved bliver aktieombytning skattepligtig. SKAT foretager en 

vurdering om, man kunne have forudset dette i den oprindelige ansøgning.  

Jf ligningsvejledningen; Selskaber og aktionærer 2011-1 S.G.18.7.2 skal følgende ændringer 

anmeldes: 

 indgåelse af aftaler om afståelse af aktier i datterselskabet, herunder købe- og salgsretter,  

 ændringer i ejer- eller kapitalforholdene i datterselskabet, herunder udstedelse af 

medarbejderaktier,  

 ændringer i aktieklasser (opdelinger eller sammenlægninger) i datterselskabet eller i 

aktieklassernes rettigheder,  

 andre former for ændringer i koncernstrukturen i henhold til fusionsbeskatningsdirektivet 

(fusioner, spaltninger og tilførsel af aktiver),  

 tilbagesalg af de ved ombytningen erhvervede aktier i holdingselskabet,  

 indgåelse eller ophævelse af aktionæroverenskomster af betydning for stemmefordelingen i 

datterselskabet,  

 ekstraordinære udbytteudlodninger og ordinære udbytteudlodninger i holdingselskabet, der 

overstiger årets resultat  

 Frasalg af enkelte eller alle aktiviteterne i datterselskabet.  

 

Ligningsvejledningen gør opmærksom på, at listen ikke er udtømmende, at der kan være andre ting 

som kan have indflydelse på tilladelsen, der hvor man laver nye aftaler om stemmeflertales 

fordeling eller hvor man laver aftale om at give købsret til tredjemand. Anmeldelsespligten løber i 3 
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år og kravet er, at man skal anmelde det skriftligt til SKAT 3 måneder før man ønsker at lave 

ændringen. Ændringer man ikke kunne forudset og ikke har haft indflydelse på, skal anmeldes 

senest 1 måned efter hændelsen er indtruffet. 

 

3.3.3 Hvilke ændringer kan medføre tilladelsens bortfald. 

 

I ligningsvejledningen beskrives 5 væsentlige punkter som skal behandles  

 

 Stemmer ændringen overens med det oprindeligt angivne formål med ombytningen?  

 Hvilke skattemæssige konsekvenser har ændringen set i sammenhæng med ombytningen?  

 Kunne eller burde ændringen have været forudset på tidspunktet for ansøgning om tilladelse 

til ombytning?  

 Hvad er begrundelsen for den anmeldte ændring?  

 Ville tilladelsen være givet, hvis de ændrede forhold havde været kendt på 

ansøgningstidspunktet?  

 

Det man kan se umiddelbart er at der skal være en virkelig god grund, Hvis at man ikke skal 

tilbagekalde tilladelsen. Det er uforudsete hændelser som man ikke kan forudse, eller med de 

ændringer som nu er kommet, ikke forrykker betingelserne for en skattefri omstrukturering.  

 

3.3.4 Skattemæssige konsekvenser ved skattefri aktieombytning med tilladelse. 

   

Den skattefri aktieombytning bygger på successionsprincippet, hvorved der ser udskydelse af de af 

beskatningen. 

For aktionæren som er selskab ABL §§ 8-9 
9
 og for aktionæren som er personer § 12. men bruger 

man ABL § 36 og får tilladelse overdrager man den skattemæssige position til de aktier man 

erhverver som vederlag for ombytningen. Modtager man kontant vederlag bliver man beskattet af 

kursen på omdannelsesdagen som er dagen for aktieombytningsdatoen. 

For aktionærer i det erhvervende selskab vil det ikke have nogen betydning forudsat, at det sker til 

handelsværdi. 

Det erhvervende selskab anses for at have erhvervet de ombyttede aktier på ombytningsdagen og til 

handelsværdien på ombytningsdagen
10

 

 

Selskabsretligt kan et selskab stiftes med tilbagevirkende kraft, men skattemæssigt kan 

ombytningen af aktier ikke anses for sket før aftaledatoen, ABL § 36, stk. 4, 3. pkt. 

                                                           
9
 ABL § 8.   Gevinst og tab ved afståelse af datterselskabsaktier og koncernselskabsaktier medregnes ikke ved 

opgørelsen af den skattepligtige indkomst. 
 
10

 TfS 1994, 533 LR 
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Koncernforbindelse mellem det erhvervende og erhvervede selskab kan godt anses for etableret 

med tilbagevirkende kraft i relation til sambeskatning. 

 

3.4 Skattefri aktieombytning uden tilladelse. 
 

Den skattefrie omdannelse uden tilladelse bliver reguleret efter ABL § 36 stk. 6-7 som tidligere 

omtalt. Der har været ændringer som er i 2009, hvor kravene om begrænsning i udbytteudlodningen 

og de særlige regler for anskaffelsessummer er afløst af et holdingkrav. 

3.4.1 Krav ved aktieombytning uden tilladelse. 

 

Man skal man overholde kravene i ABL § 36 Stk. 1-3, vedrørende kravene til de selskaber som kan 

deltage i ombytningen. Det er det samme som man bruger ved en aktieombytning med tilladelse 

eller uden. Kravene vil ofte blive fortolket forskelligt jf. tidligere nævnte forhold, hvor man lavede 

en aktieombytning uden tilladelse og derefter lavede en kapitalforhøjelse med 50 %. Denne vil ikke 

blive godkendt, hvis den var lavet med tilladelse.  

Ifølge ABL § 36. stk. 6, 2. pkt., er det et udtrykkeligt krav, at, man skal bruge handelsværdien og 

hvordan man finder den er der ingen konkret beskrivelse af, andet af det er den værdi som tredje 

mand vil betale. Her vil jeg foreslå, at man søger bindende svar ang. værdiansættelsen ved mere 

komplicerede selskaber specielt selskaber, som der kan tænkes at opnå høje Goodwill betaling for 

ved salg. 

I pkt. 3 står, at det erhvervende selskab i en periode på 3 år regnet fra ombytningstidspunktet ikke 

må afstå aktier i det erhvervende selskab.  Reglen bidrager til, at man ikke kan lave en skattefri 

omdannelse uden tilladelse til et holdingselskab og derefter sælge driftsselskabet skattefrit og 

derved omgå ABL §§ 9 eller 12. i en 3 årig periode. 

I pkt. 4 og pkt. 5 står, at uanset bestemmelserne i pkt. 3 kan der inden for den 3-års periode godt ske 

skattefrie omstruktureringer, hvorved aktierne i det erhvervede selskab afstås. Betingelsen er blot, at 

vederlaget i forbindelsen med omstruktureringen kun må ske i aktier. Der er således modsat øvrige 

ombytninger ikke mulighed for en kontant udligningssum . Hvis omstruktureringen sker inden for 

de 3 år, overføres restløbetiden på ejerkravet til de deltagende selskaber i omstruktureringen. Man 

har med den undtagelse set, at der kan være behov for at selskaber ud fra forretningsmæssige 

grunde at have behov for videre aktieombytninger, fusioner, spaltninger mv.  

Formålet med at overføre restløbetiden er, at man ikke skal kunne foretage flere omstruktureringer 

og i forlængelse af hinanden og dermed kunne undgå avancebeskatningen, man bliver endvidere 

mødt af nye ejertidskrav.   

Hvis man afhænder aktierne inden at ejertidskravet er ophørt bliver man skattepligt af begge.   

I pkt. 6 står der at det skal være til et selskab som er: 
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Det er en betingelse for ombytning af aktier uden tilladelse, at aktionærer, der har bestemmende 

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

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

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

Opfylder man ikke overstående kan man ikke brug skattefri ombytning uden tilladelse.  

I et svar fra skatte rådet af 14/12 2010
11

 bliver der på et bindende svar om man kunne foretage en 

aktieombytning og derefter en spaltning uden tilladelse. 

Spørgsmålet var: 

A ApS blev stiftet den xx 2000 af Person B. Den 1. juli 2008 er der overdraget ejerandele til 3 børn, 

og den 15. januar 2010 er der yderligere foretaget en overdragelse til 1 barn. Ejerne ønsker nu at 

foretage en skattefri anpartsombytning og umiddelbart i forbindelse hermed en skattefri spaltning 

af det nye holdingselskab, således at de hver har et holdingselskab, der ejer anparter i A ApS. 

Agumentet for at kunne få lov er at  

Ved vurderingen af om der “rådes over flertallet af stemmerne” medregnes aktier ejet af 

nærtstående jf. ligningslovens § 16 H, stk. 6.
12

 

Spørgers argument er at alle har stemmer flertal i flg. Ligningsloven og dermed opfylder kravet om 

at de spaltede holdingselskaber har opfyldt kravet om stemmeflertal. 

  

Skatterådet svarede: 

Skatterådet kunne ikke bekræfte, at ejerne af A ApS tilsammen kunne anses for at have rådet over 

flertallet af stemmerne, og at ejerne på denne baggrund kunne gennemføre en skattefri 

anpartsombytning samt umiddelbart i forbindelse hermed en skattefri spaltning af det nye 

holdingselskab efter objektive regler. Der henvises dog i øvrigt til indstillingen og begrundelsen. 

Når et selskab ejes af flere aktionærer, som ved spaltning bliver eneaktionærer i hvert af de 

modtagende selskaber, er det en betingelse for at gennemføre spaltningen uden tilladelse, at alle 

aktionærer har været selskabsdeltagere i minimum 3 år, hvor ejertid optjent ved succession dog kan 

medregnes. 

                                                           
11

 TfS 2011, 139 - Skattefri anpartsombytning - skattefri spaltning - ikke stemmeflertal 

12 Ligningslovens § 16 H Stk. 6. Stk. 1 finder anvendelse, hvis den skattepligtige i fællesskab med nærtstående eller i 

fællesskab med en fond eller trust stiftet af den skattepligtige eller dennes nærtstående eller fonde eller trusts stiftet 
af disse kontrollerer et udenlandsk selskab som nævnt i stk. 1. Den skattepligtige anses for at kontrollere et selskab, 
hvis vedkommende direkte eller indirekte eller i fællesskab med nærtstående ejer mere end 50 pct. af aktiekapitalen i 
selskabet eller råder over mere end 50 pct. af stemmerne i selskabet. Som nærtstående anses den skattepligtiges 
ægtefælle, forældre og bedsteforældre samt børn og børnebørn og disses ægtefæller eller dødsboer efter de nævnte 
personer. Stedbarns- og adoptivforhold sidestilles med ægte slægtskabsforhold. Ejerandele og stemmerettigheder, 
som indehaves af selskabsdeltagere, med hvem den skattepligtige har en aftale om udøvelse af kontrol, eller som 
indehaves af et selskab eller en forening m.v. som nævnt i § 2, stk. 1, 2. pkt. (transparent enhed), hvori den 
skattepligtige deltager, medregnes ved opgørelsen i 2. pkt. 

 

http://sog.magnus.dk/tigerdyr/template.htm?view=dogoto&ref=xmi_lov_1942_517_par2x_lopnr1017
http://sog.magnus.dk/tigerdyr/template.htm?view=dogoto&ref=xmi_lov_1942_517_par16hx_lopnr9


Side 39 af 80 
 

I nærværende situation har 4 anpartshavere ikke ejet anparterne/aktierne i det ved spaltningen 

indskydende selskab, opstået i forbindelse med anpartsombytningen af aktierne i A ApS, i tre år 

eller mere, uanset medregning af ejertid forinden anpartsombytningen. 

Det er her spørgers opfattelse, at § 15a, stk. 1, 8. pkt. skal forstås således, at når anpartshaverne i 

A ApS alle er nært forbundet, jf. ligningslovens § 2, skal alle selskabsdeltagerne tilsammen eller 

hver for sig anses for at have “flertallet af stemmerne”/“have bestemmende indflydelse” over det 

indskydende selskab, og der foreligger derfor ikke den situation, hvor “en eller flere af disse har 

været selskabsdeltagere i mindre end 3 år uden at have rådet over flertallet af stemmerne”. 

Skatteministeriet finder ikke, at fusionsskattelovens § 15a, stk. 1, 8. pkt., skal forstås på denne 

måde. Af de af repræsentanten citerede lovbemærkninger fremgår det, at henvisningen til 

ligningslovens § 2, stk. 2, er i relation til vurderingen af, om selskabsdeltageren/deltagerne i det 

modtagende selskab kan anses for at have bestemmende indflydelse, således som dette begreb er 

defineret i ligningslovens § 2, stk. 2, og om samme kreds af selskabsdeltagere i det modtagende 

selskab, således tillige er selskabsdeltagere i det indskydende selskab, hvori selskabsdeltagere 

imidlertid ikke råder over flertallet af stemmerne. Det er herved ikke meningen, at alle 

selskabsdeltagerne i det indskydende selskab ses under ét i relation til ejertidskravet på 3 år. 

Ejertidskravet kan her ikke ses under et for alle de nærtstående, men skal ses for hver 

selskabsdeltager for sig. Og det er alene i relation til, om der er bestemmende indflydelse i det 

modtagende selskab, at ligningslovens § 2 er relevant, samt ved vurderingen af om den enkelte 

selskabsdeltager/anpartshaver tillige har bestemmende indflydelse i det indskydende selskab. 

 

Grundet ejertidskravet er det ikke muligt at foretage en spaltning uden tilladelse og danne hver sit 

holdingselskab, men der er muligheden for at B faren som ejer 62,5 % af stemmerne og har gjort det 

over 3 år. At spalte til 5 holdingselskaber, hvor ejer andelene er fordelt med samme % sats som i det 

erhvervede selskab. 

Efterfølgende vil jeg bruge ABL § 34 Som omhandler Familieoverdragelse med succession 

Personer. Dog bør man søge bindende ligningssvar hos SKAT. 

 

3.4.2 Tidsfrister. 

 

Udover de nævnte tidsfrister som er nævnt i 3.2 at hvis man afhænder aktier inden for 3 år perioden 

efter de objektive regler skal man senest give meddelelse herom til SKAT 1 måned efter. Jf. ABL § 

36 stk. 7 pkt. 2 

3.4.3 De skattemæssige konsekvenser af en aktieombytning uden tilladelse. 

 

Lige som i aktieombytning med tilladelse så kan man jf. ABL § 36, stk. 6, ombytte med succession 

uden at blive beskattet efter ABL § 9 og § 12 jf. fussionsskatteloven § 11, Hvis man ikke overholder 

ejertidskravet på 3 år, som det erhvervende selskab skal eje aktierne i, vil man blive beskattet uanset 

grunden af værdien på omdannelsestidspunktet. For det erhvervende selskab vil aktierne blive anset 

erhvervet til handelsværdien på omdannelsestidspunktet. 

http://sog.magnus.dk/tigerdyr/template.htm?view=dogoto&ref=xmi_lov_1942_517_par2x_lopnr29
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3.5 Praktisk eksempel på skattefri aktieombytning uden tilladelse.  
 

Under skattefrivirksomhedsomdannelse omdannede vi Bolig I/S til Bolig A/S med en egenkapital 

på 1.056.158 kr. Ejerne ønskede i samtidigt at få et holdingselskab som moderselskab for 

driftsselskabet med det formål at kunne udlodde senere overskud fra driftsselskabet. Da der ikke er 

anden grund som f.eks. en forretningsmæssig, kan det kun lade sig gøre som en aktieombytning 

uden tilladelse. Selskabet bliver stiftet som et anpartsselskab med en selskabskapital på nominelt 

80.000 kr.   

Indskuddet fra ejeren er nominelt 500.000 aktier fra drift selskabet Bolig A/S med en handelsværdi 

på 1.056.158 kr. dette giver en overkurs ved stiftelsen på 976.156 kr.  

  

Aktiver  Åbnigsbalance 

 

Anlægsaktiver: 

Finansielle anlægsaktiver: 

Kapitalandele i dattervirksomheder, note 1 ...............................................................   1.056.158 

Finansielle anlægsaktiver i alt ....................................................................................   1.056.158 

Anlægsaktiver i alt ...................................................................................................   1.056.158 

Aktiver i alt ...............................................................................................................   1.056.158    

Passiver   

Egenkapital 

Anpartskapital ............................................................................................................   80.000 

Overkurs ved stiftelse.................................................................................................   976.158 

Egenkapital i alt   1.056.158 

Passiver i alt   1.056.158 

Kautionsforpligtelser :  Ingen 

Leasingforpligtelser :  Ingen 

Sikkerhedsstillelser :  Ingen 
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Noter 

 

 

1. Kapitalandele i dattervirksomheder 

Kapitalandele i dattervirksomheder er værdiansat til den anslåede handelsværdi af 

datterselskabet Bolig A/S. 

 

 

Anskaffelsessum ........................................................................................................   1.056.158 

 

Aktieombytning bliver foretaget efter reglerne i ABL § 36, stk. 6 og 7.  

For at kunne foretage denne ombytning skal der være tale om at selskabet opfylder 

selskabsbegrebet. De skal opnå flertallet af stemmerne, og at aktierne skal være værdiansat til 

handelsværdi. Handelsværdien blev værdiansat, da man lavede virksomhedsomdannelsen, som er 

inden for 6 måneders fristen. Som nævnt er der reglen om, at hvis man har foretaget en skattefri 

aktieombytning uden tilladelse, er der værns reglen om, at man ikke må afstå aktierne inden for 3 år 

fra ombytningstidspunktet. Hvis det sker, skal man oplyse SKAT senest 1 måned efter. Man kan 

godt efterfølgende fortage sig andre skattefri omdannelser, dels dem hvor man søger om tilladelse 

og dels uden tilladelse. Kravet er blot, at man ikke må sælge aktierne inden for ejertidskravet, der 

vil følge aktierne i alle 3 år. Der vil komme et nyt ejertidskrav på 3. år ved efterfølgende 

aktieombytninger uden tilladelse.  

I ovenstående tilfælde ønskede ejerne at få hver sit holdingselskab, men grundet den manglende 

forretningsmæssige begrundelse kunne det ikke lade sig gøre. Og grundet værnsreglen for 

skattefrispaltning uden tilladelse i FUL § 15 om at mindretals aktionærer skal have ejet selskabet i 

mere end 3 år. Kan dette ikke lade sig gøre.    

3.6 Delkonklusion på skattefri aktieombytning.  
 

Aktieombytning anvendes i stor grad til at oprette en holding-konstruktion. Holding –

konstruktionen er meget anvendelig, hvor man er flere ejere i et driftsselskab og  har behov for 

forskellige vederlag, endvidere er der brancher, hvor garantierne kan beløbe sig til ekstreme 

summer.  Så for ikke at udlodde drifts overskuddet til personbeskatning kan man udlodde 

overskuddet til et holdingselskab. Holdingselskabet har endvidere mulighed for at investere de 

ubeskattede midler i nye forretnings områder.   
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For at kunne fore tage den skattefri aktieombytning er der nogle krav som skal være overholdt. Det 

gælder både for med og uden tilladelse. Opnå stemmeflertal i modtagende selskab, eller have 

stemmeflertal i forvejen. Aktionær i det indskydende selskab skal vederlægges med nyudstedte 

anparter i modtagende selskab samt eventuelt kontant vederlag. 

For en aktieombytning med tilladelse, er det det forretningsmæssige, som er afgørende om der kan 

gives tilladelse. Der skal altid gives meddelelse til SKAT, hvis der sker væsentlige ændringer i 

forhold til ansøgningen senest en måned efter. 

Har man ikke den forretningsmæssige begrundelse kan man foretage en skattefri aktieombytning 

uden tilladelse. Her kommer holdingkravet ind om, at man ikke må sælge aktierne  inden for 3 år. 

Det er dog tilladt inden for de 3 år at foretage skattefri omstruktureringer. Ejertidskravet består 

stadig med de 3 år. Så er man flere aktionærer om at lave ombytningen og en af dem overtræder 

reglerne bliver det betragtet som skattepligtig aktieombytning, derved bliver alle de implicerede 

parter beskattet efter denne nye situation.       

Man bør altid vælge en aktieombytning med tilladelse, hvis der er en forretningsmæssig 

begrundelse. Da man står stærkere hvis der opstår situationer, hvor der sker væsentlige ændringer. 

SKAT har da allerede godkendt de forretningsmæssige begrundelser. Så det burde være nemmere at 

få dispensation. 

Man kan rimelig nemt foretage en skattefri aktieombytning uden tilladelse. Er der forhold som man 

er i tvivl om, bør man her søge om forhåndstilkendegivelse fra SKAT, da konsekvenserne kan blive 

at aktieombytningen bliver skattepligtig. 

Det at man kan lave en aktieombytning uden at den bliver skattepligtig, gør at man kan 

omstrukturere uden de store finansielle omkostninger.  
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4 Fusion. 
 

Fusion er den handling hvorved: FUL § 1 stk. 3, et selskab overdrager sin formue som helhed til et 

andet selskab eller sammensmeltes med dette.
13

  

Der findes en skattepligtig fusion og en skattefri fusion (skattefri fusion er der hvor man succederer 

i skatten) Jf. lov nr. 343 af 18. april 2007 Kan eller skal der ikke længere indhentes tilladelse til at 

foretage en skattefri fusion.  

Bestemmelsen omfatter såvel fusion mellem hver sin kreds af deltagere (vandret fusion) som fusion 

mellem moder- og datterselskaber, hvad enten det er moderselskabet, der er det modtagende selskab 

(lodret fusion), eller det er datterselskabet, der er det modtagende selskab (omvendt lodret fusion). 

 

Fusions kan anvendes på indregistrerede aktieselskaber, anpartsselskaber og selskaber, som er 

omtalt i SEL § 1. stk. 1 nr. 1 samt nr. 2 andre selskaber, i hvilke ingen af deltagerne hæfter 

personligt for selskabets forpligtelser, og som fordeler overskuddet i forhold til deltagernes i 

selskabet indskudte kapital. 

 

 

 

4.1 Fusions modeller. 
 

Figur 10 Vandret fusion. 

 

 

 

 

 

                                                           

13 Fusion foreligger, når et selskab overdrager sin formue som helhed til et andet selskab eller sammensmeltes med 
dette, jf. FUL § 1, stk. 3. Det civilretlige fusionsbegreb og det skatteretlige fusionsbegreb må anses for at være 
sammenfaldende. Fusion forudsætter derfor, at det indskydende selskab uden likvidation opløses ved overdragelse af 
selskabets aktiver og gæld som helhed til et andet selskab, eller at to eller flere selskaber sammensmeltes til et nyt 
selskab. Aktionærerne i det eller de indskydende selskaber, skal modtage vederlag i form af aktier i det modtagende 
selskab, - eller kontantvederlag. Det er således et ubetinget krav til anvendelse af reglerne om skattefri fusion, at 

omstruktureringen ikke indebærer en selskabsretlig likvidation af det indskydende selskab, jf. således TFS1998.797.LR. 
Det fremgår endvidere både af det 3. selskabsdirektiv og fusionsskattedirektivet, at de ophørende selskaber skal 
opløses uden likvidation. 

 

Drift x Drift y Drift x 

A B A B 

Vandret Fusion  
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I Denne model er X og Y indskydende selskaber og efterfølgende bliver X modtagende selskab. 

Figur 11 Lodret fusion. 

 

 

 

 

 

 

 

I denne model er det Y som er indskydende selskab og X bliver det modtagende selskab. 

Figur 12 Omvendt lodret fusion. 

 

 

 

 

 

 

 

I denne model er det X som er det indskydende selskab og Y som er det modtagende selskab 

4.2 Betingelser for skattefri fusion. 
 

Da man ikke længere kan få tilladelse til en skattefri fusion, er det en god ide ved tvivlsspørgsmål 

altid at få dem afklaret ved bindende ligningssvar inden man foretager fusionen.  Da det kun er 

aktieselskaber og anpartsselskaber der er en del af opgaven er der flere paragraffer i FUL som ikke 

bliver behandlet her.  Jf . FUL § 2, stk. 1. Det er en betingelse for beskatning efter reglerne i denne 

lov, at selskabsdeltagerne i det indskydende selskab alene vederlægges med aktier eller anparter i 

det modtagende selskab og eventuelt en kontant udligningssum.   Der er ingen begrænsninger på 

hvor stor udligningssummen må være, det har den fordel at udlodder man for meget i udbytte i 

forbindelse med fusionen det efter følgende år, eller laver man en kapital nedsættelse, vil det blive 

betragtet som kontant vederlæggelse i forbindelse med fusionen jf. FUL § 9, stk. 1. Ser man på 

Drift X 

Drift Y 

A 

Lodret Fusion  

A 

Drift x 

Drift X 

Drift Y 

Omvendt 

Lodret Fusion  

Drift Y 

A A 
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regnskabs praksis i flg. IRFS standarderne harmonerer de med, at man trækker andelen af udbyttet 

fra sin anskaffelses sum i forhold til ejertiden det første år. Det bevirker ikke, at fusionen bliver 

skattepligtig. 

Kontantvederlaget bliver beskattet efter ABL §§ 8-9 for selskaber og privatpersoner bliver beskattet 

efter ABL § 12.  

Det er ikke et krav om at kontant vederlaget skal fordeles ligelig mellem aktionærerne.  Men det er 

et krav, at der ikke må ske en skævdeling i forholdet mellem de fusionerende parter
14

.  

Det er ikke altid betydning om handelsværdien er opgjort korrekt, det som betyder noget er om det 

skattemæssigt har betydning jf. ligningsvejledningen S.D.1.4 Betingelser for skattefri fusion
15

. 

Bliver der ikke flyttet nogen skat mellem nogle aktionærer, vil skat ikke omgøre en skattefri fusion.  

  

Det er et krav at der udstedes ejerandele til mindst en af ejerne i det indskydende selskab jf. FUL § 

2. stk. 1 ellers kan det ikke betragtes som en fusion. 

Man kan ikke udstede aktier i andre koncernforbundene selskaber end i det modtagende selskab og 

være omfattet af FUL § 2. 

I en omvendt lodret fusion, er problemet at selskabet Y kommer til at ege 100 % af egne aktier  

I en kortperiode jf. DNSEL § 200 
16

 er der taget højde for både selskabsmæssige og skattemæssige 

omstruktureringer.  Skatterådet har udtalt SKM 2007.555 SR.  I overensstemmelse hermed er der 

ikke grundlag for i skattereglerne om skattefri fusion at indfortolke en sondring imellem, om 

vederlæggelsen betragtes som en overdragelse af egne aktier eller som nytegning af aktier. Det 

tages herved i betragtning, at en sådan sondring, der er uden betydning i alle andre henseender end 

                                                           
14

 Ombytningsforholdet i skattefri fusioner er omtalt i forarbejderne til L 110 2006-07, bilag 23, hvori Skatteministeriet 
har udtalt: "Der er ikke tilsigtet ændringer i de gældende regler og praksis om ombytningsforholdet – heller ikke for så 
vidt angår skattefri fusion. Udgangspunktet er således, at ombytningsforholdet skal fastsættes til handelsværdi for at 
den pågældende fusion kan anses for at være omfattet af fusionsskatteloven. 

15
 Værdiansættelse / ombytningsforhold Se også SKM2010.53.SR.  I sagen svarede ombytningsforholdet ikke til 

handelsværdien, men dette indebar ikke at der der blev opnået utilsigtede skattemæssige virkninger. Skatterådet 
udtalte følgende: "I nærværende sag sker der ikke ombytning af aktierne til handelsværdi. I den konkrete fusion sker 
der fusion mellem 2 søsterselskaber med samme ejer. Efter de nye regler i aktieavancebeskatningsloven skelnes der 
ikke mellem aktier ejet i over eller under 3 år fsva. beregning af aktieavance. Der er således ikke mulighed for at 
trække værdier fra yngre aktier over på ældre ved fusionen, for derved at forøge avancen ved et skattefrit salg. 
Aktierne vil derimod kunne afstås skattefrit både før og efter fusionen, da det lægges til grund, at aktierne i både det 
indskydende og modtagende selskab både før og efter fusionen er koncernselskabsaktier efter 
aktieavancebeskatningslovens § 4 B. Alle aktierne vil derfor som udgangspunkt kunne afstås skattefrit. På den 
baggrund, og med henvisning til praksis, herunder afgørelserne SKM2007.487.SR, SKM2007.553.SR og 
SKM2008.609.SR, finder SKAT efter en samlet konkret vurdering ikke anledning til at anfægte det ønskede 
ombytningsforhold, idet der ikke findes at være mulighed for med fusionen at opnå utilsigtede skattemæssige fordele. 
Det bemærkes herved, at SKAT ikke har taget stilling til, hvad de korrekte handelsværdier måtte være." Se tilsvarende 
synspunkter i afgørelsen SKM2010.412.SR. 

 
16

 § 200.  Uanset §§ 196-198 kan et kapitalselskab direkte eller indirekte erhverve egne kapitalandele 
2) som led i overgang af formuegoder ved fusion, spaltning og anden universalsuccession, 
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skat, ville åbne mulighed for spekulation i skattepligt eller skattefrihed for de heraf følgende 

avancer og tab. 

 

4.3 Fusionsdatoen. 
 

FUL § 5. Datoen for den i forbindelse med fusionen udarbejdede åbningsstatus for det modtagende 

selskab anses i skattemæssig henseende for fusionsdato. Det er en betingelse for anvendelsen af 

reglerne i denne lov, at fusionsdatoen er sammenfaldende med skæringsdatoen for det modtagende 

selskabs regnskabsår. 

 

Dette kan beskrives ved et eksempel se Figur 10 Vandret fusion selskab X som fusioneres med 

selskab Y og hvor X er det forsættende selskab. X har regnskabsår 1/1 til 31/12 og Y har regnskabs 

år 1/10 til 30/9 Fusionen vedtages d. 30/6 og fusionsdatoen bliver da 1/1 for selskaberne. X bliver 

ikke berørt af omlægningen med hensyn til skatteopgørelsen. Deres skatte år løber stadig fra 1/1 til 

31/12. 

Y skal lave en skattemæssig opgørelse for perioden 1/10 til 1/1 som vil være det samme skatte år 

som det nye skatteår for X. Selvangivelserne skal afleveres samtidigt.
17

 I noten henvises til den i 

reglerne i aktieselskabsloven og anpartsloven. Disse paragraffer er ikke med taget i den nye lov men 

det skal dog siges at selskabsloven § 237 stk. 3 nr. 8 angives et tidspunkt for hvornår det 

regnskabsmæssigt skal ses for overgået. 

Anerkender Erhvervs- og Selskabsstyrelsen ikke en fusionsdato, kan den heller ikke tillægges 

skattemæssig virkning 

 

 

 FUL § 5.  Stk. 2. Hvor det modtagende selskab allerede er registreret og selskabet ikke har drevet 

erhvervsmæssig virksomhed forud for fusionsdatoen og hele selskabets egenkapital fra stiftelsen har 

henstået som et ubehæftet kontant indestående i et pengeinstitut, kan første regnskabsperiode 

uanset stk. 1 løbe fra stiftelsen, når regnskabsperioden slutter 12 måneder efter fusionsdatoen og 

perioden ikke overstiger 18 måneder. Det kræves ikke, at de fusionerende selskaber har samme 

skattemæssige fusionsdato. 

 

Det er egentlige de samme regler som gælder som i stk. 1. her må regnskabsperioden ikke være 

længere end 12 måneder. Det  kan den heller ikke være jf. stk. 1 forskellen er tiden før fusionen som 

kan være op til 6 måneder for nystiftede selskaber. Et skuffeselskab eller et jomfrueligt selskab er et 

selskab som ikke har haft aktivitet andet end en indskuds konto uden bevægelser indtil fusionen. 

Dette gælder dog ikke hvis skuffeselskabet skifter fra en koncern til en anden. 

 

                                                           

17 SKM2007.704.SR 

I følge fusionsskattelovens § 5, stk. 1, er fusionsdatoen i skattemæssig henseende datoen for den åbningsstatus, der i 
medfør af aktieselskabslovens § 134 b og anpartsselskabslovens § 65 skal udarbejdes for det modtagende selskab. Det 
er en betingelse for at anvende fusionsskattelovens bestemmelser, at fusionsdatoen er sammenfaldende med 
skæringsdatoen for det modtagende selskabs regnskabsår. 

I TfS 1998, 598 LR er det fastlagt, at det er skæringsdagen for det modtagende selskabs årsregnskab, der henvises til i 
§ 5 i fusionsskatteloven, ikke skæringsdatoen for skatteregnskabet. 

http://sog.magnus.dk/tigerdyr/template.htm?view=dogoto&ref=xmi_skm_2007_704x_lopnr3
http://sog.magnus.dk/tigerdyr/template.htm?view=dogoto&ref=xmi_lov_1975_647_par5x_lopnr5
http://sog.magnus.dk/tigerdyr/template.htm?view=dogoto&ref=xmi_lov_1973_370_par134bx_lopnr6
http://sog.magnus.dk/tigerdyr/template.htm?view=dogoto&ref=xmi_lov_1996_378_par65x_lopnr7
http://sog.magnus.dk/tigerdyr/template.htm?view=dogoto&ref=xmi_tfs_1998_598x_lopnr8
http://sog.magnus.dk/tigerdyr/template.htm?view=dogoto&ref=xmi_lov_1975_647_par5x_lopnr9
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FUL § 5. Stk. 3 Skal indkomsten i et selskab, som deltager i fusionen, opgøres efter reglerne i 

selskabsskattelovens § 31, stk. 3, som følge af at koncernforbindelsen, jf. selskabsskattelovens § 31 

C, er ophørt eller etableret inden eller i forbindelse med fusionen, anvendes tidspunktet for ophøret 

henholdsvis etableringen af koncernforbindelsen uanset stk. 1 og 2 som skattemæssig fusionsdato 

for selskabet. Det kræves ikke, at de fusionerende selskaber har samme skattemæssige fusionsdato. 
 

Hvis et selskab er med i en sambeskatning før eller efter fusionen vil fusionsdatoen være 

sammenfaldende med indtrædelsen eller udtrædelsen af tvungen sambeskatning.  Her er det 

sambeskatnings forholdene som er den bestemmende faktor, så derfor er det ikke mulig at have 

sammen fusionsdato da der kan være fusion mellem selskaber der er med i en tvungen 

sambeskatning og selskaber som ikke er det. Dette er ændret fra tidligere praktisk jf. TfS 2010, 

82218. Selskabsskatteloven § 31, stk. 3. har forrang i forhold til fusionsskattelovens § 5. stk. 1 

Det skal bemærkes at SEL § 31, stk. 3, 6-9 pkt.: behandler undtagelser for hvornår man kan være 

sambeskattet for hele indkomståret og derved bliver fusionsdatoen den samme som regnskabsåret.  

For fusion drejer det sig om selskaber som er jomfruelige og som bliver fusioneret med et selskab 

som ikke har været i koncern før og for ny etableret selskaber. 

I Figur 13 koncernintern fusion til nystiftet selskab. Har vi at alle selskaber har 

kalenderårsregnskab. Fusionen vedtages den 1/9. Ifølge fusionsplanen er den Selskabsretlige 

fusionsdato 1/7. Det nystiftede selskab får regnskabsafslutning den 31/12 

 

Figur 13 koncernintern fusion til nystiftet selskab. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

           

 

1/1            1/7                      1/9                      31/12 

 

                                                           
18 Skatterådet fandt, at fusionsdatoen, når et helt uafhængigt “ikke koncernselskab” fusionerer ind i en koncern, er 

vedtagelsesdatoen, jf. fusionsskattelovens § 5, stk. 3, jf. selskabsskattelovens § 31, stk. 3. Et uafhængigt “ikke 

koncernselskab” kan altså ikke fusioneres ind i en koncern med tilbagevirkende kraft. Der skal således ikke længere 

praktiseres i overensstemmelse med afgørelserne TfS 2009, 354 henholdsvi s TfS 2008, 1221. 

Drift X Drift Y 

Holding Holding 

Drift Z 

Sambeskatningsindkomst 

1/1 – 31/12 

 

Fusion 

Koncernforbundet 

pr. 1/1, jf. SEL § 31, 

stk. 3, 6. pkt. 

 

http://sog.magnus.dk/tigerdyr/template.htm?view=dogoto&ref=xmi_lov_1960_255_par31x_lopnr62
http://sog.magnus.dk/tigerdyr/template.htm?view=dogoto&ref=xmi_lov_1960_255_par31cx_lopnr63
http://sog.magnus.dk/tigerdyr/template.htm?view=dogoto&ref=xmi_lov_1960_255_par31cx_lopnr63
http://sog.magnus.dk/tigerdyr/template.htm?view=dogoto&ref=xmi_lov_1975_647_par5x_lopnr1
http://sog.magnus.dk/tigerdyr/template.htm?view=dogoto&ref=xmi_lov_1960_255_par31x_lopnr2
http://sog.magnus.dk/tigerdyr/template.htm?view=dogoto&ref=xmi_tfs_2009_354x_lopnr3
http://sog.magnus.dk/tigerdyr/template.htm?view=dogoto&ref=xmi_tfs_2008_1221x_lopnr4
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Her bliver fusions datoen d. 1/1 for X, Y og Z  

 

I tilfældet er de sambeskattet fra start til slut, da de er koncernforbundet i hele regnskabsperioden. 

Ser vi på et andet eksempel hvor det er de forudsætninger som i Figur 13 koncernintern fusion til 

nystiftet selskab. Det er et selskab som ikke tilhøre koncernen der fusioneres ind.  

 

Figur 14 koncern ekstern fusion til nystiftet selskab. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

           

 

1/1            1/7                      1/9                      31/12 

 

 

Fusionsdato er 1/1 for X og Z   fusionsdatoen er 1/9 for Y 

 

Her bliver først sambeskattet når fusionen er endelig vedtaget og dermed har vi to forskellige datoer 

for fusionen. 

 

Den tvungne sambeskatning er hvis et selskab er koncernforbundet med et andet, 

koncernforbindelsen bliver differeret i SEL § 31 C, siger 

Et selskab mv. er moderselskab (koncernforbundet) hvis det: 

besidder flertallet af stemmerettighederne i et selskab (datterselskab), 

er selskabsdeltager og har ret til at udnævne eller afsætte et flertal af medlemmerne i et andet 

selskabs (datterselskabs) øverste ledelsesorgan, 

er selskabsdeltager og har ret til at udøve en bestemmende indflydelse over et andet selskabs 

(datterselskabs) driftsmæssige og finansielle ledelse på grundlag af vedtægter eller aftale med 

denne, 

Drift X Drift Y Drift Z 

Sambeskatningsindkomst 

1/9 – 31/12 

 

Fusion Koncernforbundet 

pr. 1/1, jf. SEL § 31, 

stk. 3, 6. pkt. 

Y indtræder 1/9 

 

 

Holding Holding 

Perioderegnskab for Y 

1/1 – 31/8 
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er selskabsdeltager og på grundlag af aftale med andre deltagere råder over flertallet af 

stemmerettighederne i en anden virksomhed (datterselskab) eller  

besidder kapitalandele i et andet selskab (datterselskab) og udøver en bestemmende indflydelse 

over dettes driftsmæssige og finansielle ledelse 

Så kan man konstatere, at der er et moderselskab i ejerkredsen, er man sambeskattet. Så er det 

selskabsskatteloven § 31, stk. 3. som er reglen for, om man skal lave delindkomst opgørelse. 

4.4 Konsekvenser for selskaberne og aktionærer som deltager i fusionen. 
 

4.4.1 Konsekvenser for det indskydende selskab. 

 

For det indskydende/ophørende selskab er konsekvensen, at ikke bliver beskattet når det anvender 

fusionsskatteloven.  Da aktiver og passiver bliver overført med succession til modtagende selskab. 

Jf. FUL § 7. stk. 1 så der sker ikke beskatning efter SEL § 5. 

4.4.2 Konsekvenser for det modtagende selskab. 

 

Det er det modtagende selskab, som skal indgive selvangivelsen for det indskydende selskab sidste 

indkomstår jf. FUL § 7.stk. 2.  Alle krav som det indskydende selskab har mod skat og som skat har 

mod det indskydende selskab, overtager det modtagende selskab for forudgående indkomstår, dette 

være sig bøder, skatte tillæg, overskydende skatte som skyldige skatter og gebyrer. 

Jf. FUL § 8 stk. 1. overtager det modtagende selskab alle aktiver og passiver som er tilstede ved 

fusionsdatoen fra det indskydende selskab anskaffelses tidspunkter og med de skattemæssige 

afskrivnings saldi som er foretaget.Der kan aldrig afskrives mere for et indkomstår end 12 mdr. Eks. 

Har det indskydende selskab i dets delopgørelse afskrevet skattemæssigt med 4 mdr. kan det 

modtagende selskab højst afskrive med 8 mdr. det skal bemærkes at indkomståret kan være længere 

end 12 mdr., men man må kun afskrive med den brøkdel af mdr. som indgår i indkomståret.  

Angående aktiver og passiver som er erhvervet i det indskydende selskab som nærings aktiver, skal 

også behandles som næringsaktiver af det modtagende selskab. Er der i det modtagende selskab 

aktiver og passiver som af samme karakter ikke er erhvervet som nærings aktiver og passiver, 

kræves det at selskabet holder aktiverne og passiverne skattemæssigt adskilte, for ikke at få dem 

alle vurderet som nærings aktiver og passiver. Er dette ikke overholdt kan skatteforvaltningen 

skønsmæssigt angive, hvilket princip der skal anvendes af det modtagende selskab jf. FUL § 8, stk. 

5. 

Jf. FUL § 8 stk.6 kan man ikke medtage underskud fra selskaberne til det nye selskab og bruge det i 

indkomst opgørelsen. Der er undtagelser fra reglen, er selskaberne i en koncern, hvor de har været 

sambeskattede, kan man bruge de underskud som er opnået i sambeskatningsperioden. Underskud 

før sambeskatningsperioden vil bortfalde, også kaldet særunderskud for de enkelte selskaber. De 

sambeskattede selskaber før fusionen vil ikke blive berørt af fusionen skattemæssigt. Reglen er 
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lavet for, at man ikke skal kunne handle selskaber som har underskud, hvor man kan eliminere 

overskud hos det modtagende selskab.
19

 

I stk. 7 er der regler for selskaber som ikke er sambeskattet i forvejen. At i mellem perioden for 

fusionsdatoen og til vedtagelsen for selskaberne. 

Ikke nedbringe den skattepligtige indkomst i det modtagende selskab til et beløb mindre end 

selskabets positive nettokapitalindtægter med tillæg af indkomst fra udlejning af 

afskrivningsberettigede driftsmidler og skibe. Underskuddet opgøres før skattemæssige 

afskrivninger og nedskrivninger. Endvidere kan et underskud for samme periode i et af de 

fusionerende selskaber ikke nedbringe den skattepligtige indkomst i det modtagende selskab, 

såfremt det eller de pågældende selskaber på tidspunktet for vedtagelsen af fusionen i det 

væsentlige er uden økonomisk risiko ved erhvervsmæssig aktivitet eller ved erhvervsmæssig aktivitet 

i et eller flere datterselskaber, hvori selskabet ejer mindst 25 pct.   

 Reglen skal hindre at man kan lave skatteundgåelse med en fusion af selskaber. 

4.4.3 Konsekvenser for aktionærerne i det indskydende selskab. 

 

Aktionærerne i det indskydende selskab kan vedlægges med enten aktier, kontant vederlag eller en 

blanding af aktier og kontanter. Der er ingen krav om den forholdsmæssige fordeling af aktier og 

det kontante vederlag, dog skal der vederlægges mindst en aktie.  

Modtager man et vederlag som er andet end aktier bliver man beskattet jf. FUL § 9 stk. 1 efter ABL 

§§ 8og 9 for selskaber og for personer er det ABL § 12. De modtagende aktier som man modtager, 

bliver betragtet som anskaffet på samme tid som de oprindelige. Er det en kombination af aktier og 

vederlag er det FIFO – metoden som er gældende er, at det er de ældste aktier som bliver indløst. 

Dette bliver behandlet af FUL § 11. 

For aktionærerne i det modtagende selskab er der ingen konsekvenser. 

4.5 Skattepligtig fusion. 
 

I nogle tilfælde kan det betale sig at lave en skattepligtig fusion, at omkostningerne ved den skatte 

pligtige fusion er mindre end tabet af underskud hos det modtagende selskab, da de vil frit kunne 

fremføres som fusionen ikke har fundet sted. 

                                                           
19 SKM2007.65.SR. Sagen vedrører en koncernintern fusion efter de nye pr. 1. januar 2005 gældende regler. 

Skatterådet bekræftede, at et selskab, som det modtagende selskab i en fusion, ville kunne anvende underskud, der er 
opstået i det ophørende indskydende selskab, samt i andre selskaber inden for sambeskatningskredsen. Skatterådet 
bekræftede endvidere, at det skattemæssige underskud i et af søsterselskaberne til de fusionerende selskaber fortsat 
ville kunne anvendes til modregning i den positive indkomst inden for sambeskatningskredsen. Der skete altså ingen 
begrænsning i adgangen til at udnytte det underskud, der var opstået i sambeskatningsperioden og som kunne have 
været udnyttet i den allerede etablerede sambeskatning. 

 

http://sog.magnus.dk/tigerdyr/template.htm?view=dogoto&ref=xmi_skm_2007_65x_lopnr1592
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4.6 Et praktisk eksempel på skattefri fusion uden tilladelse. 
I dette eksempel fusionerer moderselskabet A ApS med datterselskabet B ApS. 

Fusionen gennemføres som en skattefri fusion uden tilladelse. 

 

Den fælles regnskabsopstilling udviser aktiver og passiver i hvert af de fusionerede selskaber, de 

reguleringer, som fusionen medfører, samt åbningsbalance for det fortsættende selskab, A ApS. 

 

For begge selskaber indgår balancen ifølge selskabernes officielle årsrapporter pr. 31. august 2008. 

Årsrapporterne er revideret af selskabernes generalforsamlingsvalgte revisorer og bærer 

revisionspåtegning uden forbehold eller supplerende oplysninger. 

 

Vederlaget er fastsat ud fra selskabernes handelsværdi som skønnes at være de regnskabsmæssige 

værdier iflg. årsregnskaberne pr. 31.8.2008 

Vederlaget for anparterne i det ophørende selskab B ApS tilvejebringes ved en kapitalforhøjelse i 

det fortsættende selskab A ApS. 

Selskaberne anvender samme regnskabspraksis. Fusionen gennemføres uden korrektion af 

værdiansættelser, idet den regnskabsmæssige værdiansættelse som anført ovenfor lægges til grund. 

Dog er der i fusionsregnskabet foretaget de af fusionen nødvendiggjorte reguleringer herunder 

elimination af interne mellemværender og udligning af anpartskapital.   

 

Fælles regnskabsopstilling og åbningsbalance pr. 1. september 2008 
 

 
AKTIVER: 

 

A ApS B ApS Reguleringer  Fortsættende selskab 

 

Note Balance pr. 31/8 2008 Balance pr. 31/8 2008 ved fusion A  ApS 

ANLÆGSAKTIVER 

     Immaterielle anlægsaktiver 

     Goodwill 

 

152.717 

  

152.717 

Immaterielle anlægsaktiver i alt 

 

152.717 0 

 

152.717 

     

0 

Materielle anlægsaktiver 

    

0 

Driftsmateriel og inventar 

 

599.441 0 

 

599.441 

Materielle anlægsaktiver i alt 

 

599.441 0 

 

599.441 

      Finansielle anlægsaktiver 

    

0 
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Andre værdipapirer og kapitalandele 

  

1.241.523 -1.241.523 0 

Finansielle anlægsaktiver i alt 

 

0 1.241.523 -1.241.523 0 

      Anlægsaktiver i alt 

 

752.158 1.241.523 -1.241.523 752.158 

     

0 

OMSÆTNINGSAKTIVER 

    

0 

Varebeholdninger 

    

0 

Fremstillede færdigvarer og handelsvarer 

 

1.700.013 

  

1.700.013 

Varebeholdninger i alt 

 

1.700.013 

  

1.700.013 

     

0 

Tilgodehavender 

    

0 

Tilgodehavender  salg og tjenesteydelser 

 

537.077 

  

537.077 

Tilgodehavender tilknyttede virksomheder 

 

44.504 

  

44.504 

Andre tilgodehavender 

 

24.569 2.492 

 

27.061 

Udskudte skatteaktiver 

 

2.311 62.737 

 

65.048 

Tilgodehavender i alt 

 

608.461 65.229 

 

673.690 

     

0 

Likvide beholdninger 

    

0 

Likvide beholdninger 

 

14.929 

  

14.929 

Likvide beholdninger i alt 

 

14.929 0 

 

14.929 

OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT 

 

2.323.403 65.229 

 

2.388.632 

Aktiver i alt 

 

3.075.561 1.306.752 -1.241.523 3.140.790 

      PASSIVER 

    

0 

Egenkapital 

    

0 

Anpartskapital 

 

125.000 200.000 -100.000 225.000 

Overført resultat 

 

86.189 1.056.023 

 

1.142.212 

Regulering ved fusion 

   

100.000 100.000 

Egenkapital i alt 

 

211.189 1.256.023 0 1.467.212 

     

0 

HENSATTE FORPLIGTELSER 

    

0 

Hensættelse udskudt skat 

 

0 

  

0 
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Hensatte forpligtelser i alt 

 

0 0 

 

0 

     

0 

LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER 

    

0 

Bankgæld 

 

126.707 

  

126.707 

Pengekreditorer 

 

1.241.523 

 

-1.241.523 0 

Selskabsskat 

 

0 8.550 

 

8.550 

Anden gæld 

 

73.382 

  

73.382 

LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT 1.441.612 8.550 -1.241.523 208.639 

     

0 

KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER 

    

0 

Bankgæld 

 

696.598 

  

696.598 

Leverandører af varer og tjenesteydelser 

 

230.874 12.500 

 

243.374 

Gæld til tilknyttede virksomheder 

 

194.485 

  

194.485 

Selskabsskat 

 

40.220 29.679 

 

69.899 

Anden gæld 

 

260.583 

  

260.583 

KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT 1.422.760 42.179 

 

1.464.939 

Gæld i alt 

 

2.864.372 50.729 -1.241.523 1.673.578 

PASSIVER I ALT 

 

3.075.561 1.306.752 -1.241.523 3.140.790 

 

      

      

      Reguleringer, som fusionen medfører 
 
 
 

 Der elimineres for B ApS’s egenkapital på kr. 1.256.023, der fordeles således: 
 
 Anpartskapital  ........................................................................................................  100.000 
 Overført resultat .....................................................................................................   1.056.023 
 Regulering ved fusion  ............................................................................................   100.000 
 
   1.256.023 
 
  

Der er ikke foretaget kapitalnedsættelse, idet reguleringen af anpartskapitalen kun er en regulering af den 
eksisterende anpartskapital i moderselskabet. 

 

Her har vi en fusion mellem et moderselskab og datterselskab, ud fra regnskabet kan man se at der 

er elimineret andre værdipapirer og kapitalandele i datterselskabet som modsvarer langfristet gæld i 
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moderselskabet.  Den nominelle egenkapital bliver nedsat med 100.000 kr. og reguleret på 

egenkapitalen. Da det forsættende selskab forsætter med en nominel egenkapital. Det er et simpelt 

eksempel som er vist. For større selskaber som også kan have afsatte debitorer samt retssager, 

hvorved det kan være svært at værdiansætte udfaldene, vil der kunne forekomme mindre afvigelser. 

Det er ikke et krav at moderselskabet skal vederlæggelse med anparter og evt. kontant 

udligningssum, på den del af anparter i det indskydende selskab, der besiddes af det modtagende 

selskab.  

Grunden til fusionen i dette tilfælde er at det er billigere at fusionere, end at lade datterselskabet 

ophører ved likvidation.   

 

4.7 Delkonklusion. 

 

Fusion forekommer når virksomheder kan se at det kan betale sig at sammenlægge deres drifts- 

selskaber sammen for at opnå stordrift fordele. Eller som i overstående tilfælde, hvor det er mere 

rentabelt at fusionere end at likvidere. 

 Der kan ikke opnås tilladelse til en skattefri fusion, da det ofte er moderselskaber som fusionerer 

med datterselskaber, hvor der ikke behøver at udstedes aktier som vederlag. 

Kravet om fusion er at der skal udstedes mindst 1 aktie, hvis det ikke er som overstående tilfælde, 

og et kontant vederlag som vil blive beskattet efter ABL. Ved aktier bliver der succederet i 

anskaffelses sum og ejertid. 
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5 Spaltning. 
 

Skattefri spaltning bliver reguleret i FUL kapitel 4 §§ 15a og 15b. 

Definitionen af spaltning er jf. FUL § 15a stk. 2, 1. pkt. Ved spaltning forstås den transaktion, 

hvorved et selskab overfører en del af eller samtlige sine aktiver og passiver til et eller flere 

eksisterende eller nye selskaber ved i samme forhold som hidtil at tildele sine selskabsdeltagere 

aktier eller anparter og eventuelt en kontant udligningssum. 

Der er tre metoder i forhold til skat at spalte et selskab på den skattepligtige, den skattefri med 

tilladelse og den skattefri uden tilladelse. Det interessante i forhold til opgaven er, de skattefri 

modeller, som også er de mest benyttede. 

De selskaber som kan bruge loven er aktie og anpartsselskaber
20

 i Danmark samt tilsvarende 

udenlandske selskaber. De selskaber som benævnes som transparente er f.eks. interessenter og 

kommanditselskaber, som ikke kan benytte loven. 

 

5.1 Spaltnings modeller. 
 

Der er to forskellige modeller af spaltning ophørsspaltning også kaldet en fuldstændig spaltning, 

hvor det indskydende selskab ophører se Figur 15 ophørsspaltning. Den anden er grenspaltning
21

 

også kaldet en uegentlig spaltning hvor det indskydende selskab bliver ved med at eksisterer se 

Figur 17 Gren spaltning to aktionærer. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
20  Ved spaltning af et selskab har selskaberne adgang til beskatning efter reglerne i § 15 b, stk. 1 og 2, når såvel det 

indskydende selskab som det modtagende selskab er omfattet af begrebet selskab i en medlemsstat i artikel 3 i 

direktiv 90/434/EØF og ikke ved beskatningen her i landet anses for en transparent enhed. 

21
 Fusionsdirektivet omfattede oprindelig ikke de såkaldte grenspaltninger, men ved RD 2005/19/EF er 

grenspaltninger, der i direktivet benævnes partielle spaltninger, blevet omfattet af fusiondirektivet. 
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Figur 15 ophørsspaltning. 

 

 

 

 

 

 

  
 

Af overstående figuren kan vi se, at selskabet X bliver spaltet til selskaberne Y og Z. I dette tilfælde 

bliver alle aktiver og passiver overført til selskaberne, der kan i den forbindelse også ydes vederlag 

til aktionæren A. Det som er forskellen på ophørs spaltning og grenspaltning er, at man lader 

selskabet som spaltes fra ophøre ved ophørsspaltningen, mens i grenspaltningen beholder man 

selskabet som der spaltes fra. Er der flere aktionærer som ejer selskabet X, kan de dele, så de 

kommer til at eje hver sin andel af selskaberne med samme procentsats som oprindeligt ejede før 

spaltningen, man kan også dele selskaberne op ud fra deres procentvise andele. Metoden bruges 

hovedsalig af holdingselskaber, samt hvis man vil udskille enkelte aktiver. Det gælder for alle 

spaltninger, at der ikke må opstå nye aktiver eller passiver 
22

  

    

Figur 16 Ophørsspaltning to aktionær  

 

 

 

 

 

 

                                                           
22 TfS 1996, 631 Ligningsrådet fandt, at en anmodning om spaltning af et ApS til to nyetablerede selskaber ikke kunne 

imødekommes, idet det spaltende selskab tilførte samtlige aktiver og passiver til det ene af de udspaltede selskaber B 

ApS, hvorimod det andet udspaltede selskab C ApS alene i forbindelse med spaltningen ville modtage en fordring på 

selskab B. Det var ikke hensigten, at selskab C ApS skulle modtage nogen likvider fra det spaltede selskab. Fordringen 

ville blive tilvejebragt ved en regnskabsmæssig postering. Betingelsen i fusionsskattelovens § 15 a, stk. 2, om, at en 

spaltning skal omfatte to eller flere selskaber, var således ikke opfyldt. 

 

Selskab X Selskab Y Selskab Z 

A A 

Ophørs spaltning 

A 

Selskab X 

ophørs spaltning 

Selskab Y Selskab Z 

A 

B 

B 
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I overstående figur har aktionær A og B spaltet selskabet X, hvor A beholder selskab X og B 

overtager det udspaltet selskab Y. Det er et krav at ejerskabsforholdet er det samme som før 

spaltningen dvs. at der ikke må forrykkes værdier mellem A og B
23

. 

 

Figur 17 Gren spaltning to aktionærer. 

 

 

 

 

 

 

Ovenstående figur viser en grenspaltning hvor X bliver spaltet i X og Y. Her modtager både A og B 

aktier i begge selskaber som vederlag. Det er et krav, at der ikke sker ændringer af ejerandelene i 

det indskydende selskab jf. FUL § 15 a, stk. 2.
24

  I selskabet Y er der ingen krav til fordelingen. Det 

eneste krav er, at der skal udstedes mindst en aktie/anpart. Dvs. at aktionæren kan gå fra at eje 

selskabet til at få et kontant vederlag og ingen aktier.  Kendetegnet ved grenspaltning er at det 

oprindelige selskab består. Metoden bruges hovedsalig til at udspalte aktivitet fra driftsselskabet 

som f.eks. ejendomme. 

 

 

                                                           
23 TfS 2008, 773 kunne Skatterådet bekræfte, at den ønskede fordeling af aktiver og passiver mellem de modtagende 

selskaber i spaltningen modsvarede værdien af den enkelte aktionærs aktier i det indskydende selskab inden 

spaltningen, således at de to aktionærer efter spaltningen ejede aktier af samme værdi som inden spaltningen. I den 

konkrete sag lagde SKAT vægt på, at aktiverne blev fordelt imellem de 2 aktionærer, som var brødre. Søskendeforhold 

og fætter -/kusineforhold anses som udgangspunkt skattemæssigt som parter med modstridende interesser. Sagens 

øvrige oplysninger - herunder at der var tale om flere aktieklasser - gav ikke SKAT grundlag for at fravige dette 

udgangspunkt. 

24
  Samtlige selskabsdeltagere i det indskydende selskab skal vederlægges med aktier eller anparter og eventuelt en 

kontant udligningssum i det eller de modtagende selskaber i samme forhold som hidtil i det indskydende selskab. To 
aktionærer, der ejer henholdsvis 40 og 60 pct. af et selskab, skal således vederlægges i forholdet 40:100 og 60:100, 
men vælger selv, om de begge ønsker at være aktionærer i det eller de modtagende selskab(er). 

 

Selskab X 

A B 

Gren spaltning 

Selskab X Selskab Y 
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5.2 Betingelser for Skattefri spaltning med tilladelse. 
 

Som tidligere nævnt kan aktieselskaber og anpartsselskaber bruge loven om skattefri spaltning jf. 

FUL § 15 a, stk. 1.  

Som ved skattefri aktieombytning skal ansøgningen om skattefri spaltning være forretningsmæssig 

begrundet ligesom for skattefri aktieombytning med tilladelse.  Det vil sige, at man ikke kan få 

tilladelse til skattefri spaltning, hvis skattemyndighederne skønner at hovedformålet er 

skatteudnyttelse.   

Det er ikke i alle tilfælde, at skat sætter betingelser om ejertids krav på 3 år. for den skattefrie 

spaltning. I TfS 2006, 644 Hvor der blev anmodet om tilladelse til skattefri grenspaltning med det 

formål bl.a. at salgsmodne de udspaltede ejendomme. Der blev meddelt tilladelse efter en konkret 

vurdering
25

.  

Ud fra den konkrete sag gav skat tilladelse til den skattefri grenspaltning ud fra forretningsmæssige 

grunde. En af grundene for udspaltningen var at det var nemmere at sælge aktier i et selskab end at 

sælge en ejendom direkte samt at salgs omkostningerne ville være væsentlig mindre. En anden 

grund var at man ikke vil bruge provenuet fra salget af som passiv investering. Det der er vigtigst 

for at få tilladelsen er, at selskabet får økonomiske fordele, får det ikke disse fordele af selve den 

skattefri spaltning, vil det sandsynligvis ikke være muligt at opnå en tilladelse. 

Kigger vi på et tilfælde hvor der givet tilladelse med betingelser har vi TfS 2003, 146
26

 Told- og 

Skattestyrelsen imødekom efter en konkret vurdering af den samlede omstrukturering det 

                                                           
25

 Kommentar til afgørelsen: SKAT finder, at afgørelsen er udtryk for, at en spaltning med henblik på efterfølgende at 
foretage frasalg af det udspaltede selskab godt kan tillades, selv om salget af ejendommen eller andre aktiver ligeså 
vel kunne være foretaget direkte fra det indskydende selskab. Det kan således tages til udtryk for, at man i den 
konkrete sag har vurderet, at det var forretningsmæssigt begrundet at foretage den nævnte omstrukturering, som 
derfor ikke blot var udtryk for hovedaktionærens ønske om at udtræde skattefrit uden umiddelbar 
afståelsesbeskatning. Modsat hertil var det SKATs vurdering i SKM2005.184.TSS (TfS 2005, 452, red.) , at udspaltning 
med henblik på efterfølgende salg af det indskydende selskab hovedsageligt var begrundet i et ønske om at udtræde 
med henblik på at investere provenuet passivt. 

Generelt vil et frasalg af aktiver direkte fra et selskab medføre avancebeskatning, og en udspaltning med henblik på 
frasalg medfører dermed en likviditetsbesparelse i forbindelse med, at beskatningen udskydes. Om en udspaltning 
med henblik på frasalg af de udspaltede aktier reelt er forbundet med skattemæssige fordele skal vurderes konkret. I 
SKM2006.321.SKAT (TfS 2006, 630, red.), var det tillige af afgørende betydning, at alternativet til udspaltning med 
henblik på frasalg var skattemæssig neutral i forhold til et direkte salg af aktiverne fra det indskydende selskab. 
Transaktionen i denne sag blev også i sig selv fundet forretningsmæssigt begrundet. 

Opsummerende kan det efter SKATs opfattelse konkluderes, at TfS 1998, 160 fortsat beskriver praksis på området, 
men det kræver, at transaktionen ud fra en konkret vurdering ikke (som hovedformål eller et af hovedformålene) 
foretages for at afstå en virksomhed uden ønske om at reinvestere provenuet i aktiv erhvervsvirksomhed. 

 
26

 To brødre ansøgte om tilladelse til skattefri aktieombytning umiddelbart efterfulgt af en skattefri ophørsspaltning af 
det ved aktieombytningen etablerede holdingselskab. Ved aktieombytningen erhvervede holdingselskabet 2/3 af 
aktiekapitalen i driftsselskabet og tilsvarende 2/3 af stemmeretten. Ved den efterfølgende ophørsspaltning 
erhvervede de to modtagende selskaber hver 1/3 af aktiekapitalen i driftsselskabet og tilsvarende 1/3 af 
stemmeretten. Told- og Skattestyrelsen imødekom efter en konkret vurdering af den samlede omstrukturering det 
ansøgte. 

http://sog.magnus.dk/tigerdyr/template.htm?view=dogoto&ref=xmi_skm_2005_184x_lopnr14
http://sog.magnus.dk/tigerdyr/template.htm?view=dogoto&ref=xmi_tfs_2005_452x_lopnr15
http://sog.magnus.dk/tigerdyr/template.htm?view=dogoto&ref=xmi_skm_2006_321x_lopnr16
http://sog.magnus.dk/tigerdyr/template.htm?view=dogoto&ref=xmi_tfs_2006_630x_lopnr17
http://sog.magnus.dk/tigerdyr/template.htm?view=dogoto&ref=xmi_tfs_1998_160x_lopnr18
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ansøgte. Det var et vilkår for tilladelsen til den skattefri aktieombytning, at der blev foretaget 

efterfølgende anmeldelse af væsentlige ændringer i de forhold, der lå til grund for tilladelsen, 

herunder af ændringer i koncernstrukturen. Efter ophørsspaltningen af det ved ombytningen 

stiftede holdingselskab påhvilede anmeldelsesvilkåret de to modtagende selskaber. 

Grunden til kravet om at skulle melde tilbage ang. væsentlige ændringer i de forhold som ligger til 

grund for tilladelsen er, hvis der kommer et salg/tilbagesalg af aktierne i det oprindelige selskab 

kort tid efter spaltningen, vil blive betragtet som at hovedformålet ved spaltningen er at undgå 

beskatning ved udtrædelse af der udstedende selskab. Hvis det er tilfælde vil den skattefri spaltning 

blive betragtet som skatte pligtig.  I den forbindelse kommer generations skifte også ind, 

generationsskifte er som hovedregel en forretningsmæssig begrundelse, hvis det er med 

videreførelses med øje jf. TfS 2006, 73 her blev der givet tilladelse, mens der jf. TfS 2006, 163 blev 

givet afslag grundet man mente, at transaktionen var med skatte udskydelse for øje. 

 

I TfS 2006, 314
27

 hvor der blev givet afslag var det at man ikke overholder reglerne i FUL § 15 a 

stk. 2. om Endvidere bemærkes, at det ligeledes findes at være i strid med fusionsskattelovens 

spaltningsdefinition jf. § 15a, såfremt omstruktureringen gennemføres på en sådan måde, at 

aktionærerne i det indskydende selskab i en grenspaltning, ikke efter spaltningens gennemførelse 

bevarer forholdsmæssigt uændret ejerskab til det indskydende selskab. 

Det er en af grundreglerne i gren spaltning at man skal beholde forholdet i det indskydende selskab. 

Her var det en god ide at søge om tilladelse da hvis det var gjort uden tilladelse, var blevet en 

skattepligtig.  Var der søgt om en ophørsspaltning og der var dannet nye selskaber, ville det ikke 

havde været et problem med overstående, da det indskydende selskab vil ophøre.  Det ændre ikke 

ved at der samlet set aktionærerne imellem skal være det samme forhold i vederlaget jf. FUL § 15 a, 

stk. 2, 1. pkt.  

 

5.3 Betingelser for Skattefri spaltning uden tilladelse. 

I forhold til den skattefrie spaltning med tilladelse, hvor det er de forretningsmæssige betingelser 

som skal vurderes om det er skatteunddragelse, som er hovedformålet med spaltningen.  Er der 

lavet værnsregler for spaltning uden tilladelse, for at undgå at spaltningen er skatteunddragelse som 

det bærende element i spaltningen. FUL 15 a. stk. 1, 4 pkt. Ved spaltning af et selskab har 

selskaberne som nævnt i 1. pkt. adgang til beskatning efter reglerne i § 15 b, stk. 1 og 2, uden at der 

er opnået tilladelse hertil fra told- og skatteforvaltningen, jf. dog 5.-10. pkt.  

Jeg gennemgår de flg. punkter som er relevante for opgave jf min begrænsning. 

 

                                                           
27 To personaktionærer ejede ligeligt et aktieselskab. I forbindelse med en ansøgt grenspaltning var det påtænkt at 

stifte to nye selskaber, hvortil en del af det indskydende selskabs aktiver ville blive overdraget. Den ene aktionær 

påtænkte at fortsætte som aktionær i det indskydende selskab og skulle endvidere vederlægges med aktier i et af de 

nystiftede selskaber, mens den anden aktionær skulle udtræde af det indskydende selskab og udelukkende 

vederlægges med aktier i det andet nystiftede selskab. SKAT meddelte afslag på den ansøgte grenspaltning, idet den 

ene aktionær ikke ville opnå fuldt vederlag i form af aktier i et modtagende selskab, men derimod i form af aktier i det 

indskydende selskab. Konceptet var derfor ikke omfattet af spaltnings/vederlæggelsesdefinitionen i 

fusionsskattelovens § 15 a, stk. 2. 
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At selskaber, der efter spaltningen ejer mindst 10 pct. af kapitalen i et af de deltagende selskaber, 

ikke afstår aktier i det eller de pågældende selskaber i en periode på 3 år efter vedtagelsen af 

spaltningen. Denne regel er også kaldet holdingskravet. Den skal forhindre, at man spalter et 

holdingselskab op og derefter sælger aktierne skattefrit for at beholde pengene i hodingselskabet 

ubeskattet. Dog kan aktierne i et deltagende selskab i den nævnte periode afstås i forbindelse med 

en skattefri omstrukturering af den nævnte selskabsdeltager eller det pågældende deltagende 

selskab, hvis der ved omstruktureringen ikke sker vederlæggelse med andet end aktier.  

Sker der en omstrukturering vil de nævnte betingelse i sin restløbetid anvendelse på 

selskabsdeltageren henholdsvis det eller de deltagende selskaber i den efterfølgende skattefrie 

omstrukturering. Man må ikke i den fastsatte perioden på 3 år sælge aktier som berører spaltningen, 

ejertidsvilkår overføres altid ved efterfølgende omstruktureringer.  

4. pkt. finder ikke anvendelse, hvis det indskydende selskab har mere end én selskabsdeltager og en 

eller flere af disse har været selskabsdeltagere i mindre end 3 år uden at have rådet over flertallet af 

stemmerne og samtidig er eller ved spaltningen bliver selskabsdeltagere i det modtagende selskab, 

hvor de tilsammen råder over flertallet af stemmerne
28

. I denne sag var dette punkt som ikke iflg. 

Skatterådet som gjorde, at man ikke kunne spalte uden tilladelse se Fejl! Bogmærke er ikke 

defineret.. Alle 3 betingelser skal være opfyldt for, at man ikke kan foretage en spaltning uden 

tilladelse. 

4. pkt. finder heller ikke anvendelse på spaltning omfattet af stk. 3, hvis en selskabsdeltager, der 

beskattes af aktierne i det indskydende selskab efter ABL 17, og som samtidig kan modtage 

skattefrit udbytte af disse aktier, vederlægges med andet end aktier i det eller de modtagende 

selskaber. Dvs. er der en som har købt aktierne som næringsaktier, må denne ikke modtage andet 

vederlag end aktier.    

5.4  Spaltningsdatoen  
 

Det er som under fusionsdatoen side 46 at udgangspunktet tages i FUL § 5 som er de samme 

betingelser og den samme måde at fastlægge spaltningsdatoen på. Den skattemæssige dato for 

selskaber i koncernforbindelse jf. SEL § 31 C. Det kræves ikke, at den skattemæssige spaltnings- 

dato er den samme for de deltagende selskaber.     

I Figur 18 Spaltning af ultimativt moderselskab. Har vi at alle selskaber kalenderårsregnskab. 

Ophørsspaltningen vedtages den 1/7. Ifølge fusionsplanen er den Selskabsretlige fusionsdato 1/1. 

Det nystiftede selskab får regnskabsafslutning den 31/12 
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 TfS 2011, 139 - Skattefri anpartsombytning - skattefri spaltning - ikke stemmeflertal 
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Figur 18 Spaltning af ultimativt moderselskab. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ophør af sambeskatning             Skattemæssig spaltningsdato 1/1 

     Pr. 31/12 året før                  jf. SEL § 31 stk. 3, 9.pkt. 

 

Regnskabsperioden for Holding 1 og Holding 2 

Periode 1/1 – 31/12 

 

 

1/1     1/7                       31/12 

 

 

Ud fra overstående figur kan vi se at et holdingselskab bliver ophørsspaltet til to holdingselskaber. 

Deres regnskabsmæssige og skattemæssige spaltnings datoer bliver 1/1 da sambeskatningen 

ophører det foregående år skatte og regnskabs år. 

I Figur 19 Spaltning til nystiftede drift selskaber. Har vi at alle selskaber kalenderårsregnskab. 

Ophørsspaltningen vedtages den 1/9. Ifølge fusionsplanen er den Selskabsretlige fusionsdato 1/7. 

Det nystiftede selskab får regnskabsafslutning den 31/12 
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Figur 19 Spaltning til nystiftede drift selskaber. 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Koncernforbundet pr. 1/1, 

     Jf. SEL § 31, stk. 3, 7. pkt. 

Sambeskatningsindkomst 

1/1 – 31/12 

 

1/1   1/7  1/9                 31/12 

 

 

Ud fra overstående figur bliver den skattemæssige spaltningsdatoen d. 1/1og den regnskabsmæssige 

bliver 1/7  

Figur 20 Spaltning til nystiftede selskaber version 2.  Har vi at alle selskaber kalenderårsregnskab. 

Ophørsspaltningen vedtages den 1/9. Ifølge fusionsplanen er den Selskabsretlige fusionsdato 1/7. 

Det nystiftede selskab får regnskabsafslutning den 31/12 

 

Figur 20 Spaltning til nystiftede selskaber version 2 

 

 

 

     

     Figuren forsætter 

 

 

Afsluttende regnskabsperiode 1/1-30/6 

 

 

1/1   1/7  1/9       31/12 

 

Holding Holding 

Drift A Drift C Drift B 

ophørs spaltning 

Holding A Holding B 

Drift A 

ophørs spaltning 



Side 63 af 80 
 

 

 

 

 

 

 

  Perioderegnskab 1/7 – 31/8          Sambeskatning 1/9-31/12 

 

 

1/1  1/7  1/9               31/12 

 

 

 

Fra ovenstående figur kan vi se at der bliver regnskabs afslutning for drift A d. 30/6 og at de 

spaltede B og C skal lave periode regnskab fra 1/7 til 31/8, og at spaltningsdatoen bliver 1/9, hvor 

de bliver sambeskattede med hver sit holdingselskab. 

 

5.5 Tidsfrist ved anmeldelse af skattefri spaltning uden tilladelse til skat 

Det modtagende selskab skal underrette told- og skatteforvaltningen om at man har deltaget i en 

skattefri spaltning uden tilladelse efter FUL § 15 a, stk. 1, 4. pkt. senest samtidig med indsendelsen 

af selvangivelsen det år spaltningen er gennemført FUL § 15 a, stk. 6. 

Hvis en selskabsaktionær som ejer mere end 10 % af aktierne i det modtagende selskab afstår sine 

aktier inden for en periode af 3 år, skal det anmeldes til skattemyndighederne senest en måned efter 

afståelsen. 

5.6 Konsekvenser for selskaberne og aktionærer som deltager i spaltningen. 
 

Mange af konsekvenserne er de samme som under skattefri fusion. 

 

5.6.1 Skattemæssige konsekvenser for det indskydende selskab. 

 

FUL § 15 b, stk. 2, finder anvendelse for danske selskaber som spaltes. finder bestemmelserne i 

FUL § 5 om fusionsdatoen og formforskrifterne i FUL § 6, stk. 2, 3, 4 og 5, tilsvarende anvendelse 

ved spaltning af et dansk selskab. Vedr. sammenhængen mellem spaltningsreglerne og 

bestemmelsen i FUL § 5, 3. pkt. 

 

Ophører det indskydende selskab ved spaltningen, finder FUL § 7, stk. 1, tilsvarende anvendelse.  

Holding A Holding B 

drift B drift C 
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Der sker ikke ophørsbeskatning efter SEL § 5 af fortjeneste og tab på de aktiver og passiver, der 

overføres fra et ophørende selskab. 

Ophører det indskydende selskab ikke ved spaltningen, indgår fortjeneste eller tab på de af det 

indskydende selskabs aktiver og passiver, der som led i spaltningen overføres til et eller flere 

modtagende selskaber, ikke i det indskydende selskabs skattepligtige indkomst, når aktiverne og 

passiverne efter spaltningen er knyttet til et her hjemmehørende modtagende selskab
29

. 

 

Ved ophørsspaltning vil kildeartsbestemte underskud bortfalde og ikke kunne udnyttes, og 

uudnyttede skattemæssige vil kun kunne benyttes ved at selskabet har været i en sambeskatnings 

ordning og de modtagende selskaber forsætter i denne sambeskatning. Ved grenspaltning vil de 

uudnyttede skattemæssige underskud og kildeartsbestemtetab, kunne benyttes af det eksisterende 

indskydende selskab. 

Ved ophør af det indskydende selskab, vil det modtagende selskab komme til at hæfte for evt. 

skattekrav og bødeansvar og indtræder i krav efter selskabsskatteloven for såvel det sidste 

indkomstår som for tidligere indkomstår. 

5.6.2 Konsekvenser for det modtagende selskabs i en skattefri spaltning. 

 

Det modtagende selskab succederer i det indskydende selskabs skattemæssige stilling. Jf. FUL § 8 

stk.1-8 som er beskrevet nærmere under 4.4.2 side 49. et kort oprids  

 

• Det modtagende selskab succederer i de indskudte aktiver og passivers: 

• Skattemæssige forhold, som f.eks. skattemæssige af- og nedskrivninger og aktivers 

erhvervelseshensigt (nærig/spekulation) 

• Anskaffelsestidspunkt og anskaffelsessum for aktiver og passiver, herunder aktier og andre 

værdipapirer. 

• Evt. negativ saldo, samt pligt til udligning heraf eller medregne den ved indkomstopgørelsen 

overføres også. 

• Underskud fra tidligere år i både indskydende og modtagende selskab(er) kan ikke bringes 

til fradrag ved det modtagende selskabs indkomstopgørelse. 

• Underskud opstået under sambeskatning kan fremføres og fradrages i koncernens 

sambeskattede indkomst. 

• Underskud i mellemperioden kan ikke nedbringe den skattepligtige indkomst i det 

modtagende selskab, ud over det modtagende selskabs positive nettokapitalindkomst. 

                                                           

29 Jf. ligningsvejledningen 2011 S.D.2.9 Spaltning af dansk selskab 
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• Underskud i mellemperioden kan ikke nedbringe den skattepligtige indkomst i det 

modtagende selskab, hvis selskaberne på vedtagelsestidspunktet er uden økonomisk risiko 

ved erhvervsmæssig aktivitet eller ved erhvervsmæssig aktivitet i et datterselskab ejet med 

mindst 25 pct. 

• Mellemperioden er perioden mellem fusionsdatoen og den dato, hvor fusionen er vedtaget i 

alle fusionerende selskaber. 

5.6.3 Konsekvenser for aktionærerne i en skattefri spaltning.. 

 

Modtager aktionæren kontantvederlag i forbindelse med en spaltning, er det der to senarier som er 

afgørende for beskatningen, ved ophørsspaltning bliver han beskattet af det kontante vederlag som 

havde han solgt aktierne til tredje mand jf. FUL § 15 b, stk.4, 3 pkt.. Ved grenspaltning hvor 

vederlaget i det modtagende selskab er kontanter, bliver det betragtet som udbytte og bliver 

beskattet herefter jf. FUL § 15 b, stk.4, 5 pkt. Her vil aktionæren som regel blive hårdere 

beskattede. Undtagen i de tilfælde hvor aktierne er erhvervet med en negativ anskaffelsessum ved 

en skattefri virksomheds omdannelse.  

De aktier som er modtaget ved ombytningen succedere i ejertid, anskaffelsessum og samme hensigt. 

Jf. FUL § 15 b. stk. 4, som de oprindelige aktier ved ophørsspaltning og ved grenspaltning er det 

både de oprindelige og de nye aktier som vil blive betragtet som erhvervet på oprindelsestidspunktet 

for erhvervelsen af de indskudte aktier. 

5.7 Et eksempel på en skattefri ophørsspaltning uden tilladelse. 
 

Modtagende selskaber:      B ApS  C ApS  

  

Nettoværdi af de til det modtagende 

selskab overdragne aktiver og  

passiver, jf. spaltningsregnskab 830.389 DKK  174.783 DKK 

Anparter nom. i modtagende selskab,  

der ydes som vederlag  125.000 DKK  125.000 DKK 

Tegningskurs  664,3112  139,8264  

Med regnskabsmæssig virkning fra 1. januar 2009 er det dags dato besluttet at foretage en skattefri 

spaltning (ophørsspaltning) af A ApS (ophørende selskab), således at selskabets aktiviteter med 

tilhørende aktiver og gældsforpligtelser udskilles og overdrages til to nystiftede selskaber, B ApS 

under stiftelse og C ApS under stiftelse. Fra og med spaltningsdatoen overgår alle rettigheder og 

forpligtelser vedrørende de udspaltede aktiver og passiver til de modtagende selskaber, B ApS 

under stiftelse og C ApS under stiftelse. 
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Spaltningen gennemføres uden forudgående tilladelse fra SKAT, idet forholdet mellem aktiverne og 

gældsforpligtelserne i de to modtagende selskaber er identiske og svarer til forholdet mellem 

aktiverne og gældsforpligtelserne i det ophørende selskab. 

Fælles regnskabsopstilling og åbningsbalancer pr. 1. januar 2009 
 
 

  

Ophørende selskab Rguleringer Modtagende selskab Modtagende selskab 

  

A ApS ved spaltning B ApS   C  ApS  

  

Balance pr. 31/12 2008 

 

Åbningsbalance Åbningsbalance 

AKTIVER: 

     

      ANLÆGSAKTIVER 

     Immaterielle anlægsaktiver 

     Goodwill 

  

1.000.000 782.400 217.600 

Immaterielle anlægsaktiver i alt 

    

217.600 

      Materielle anlægsaktiver 

     Driftsmateriel og inventar 

 

364.926 

 

364.926 0 

Materielle anlægsaktiver i alt 

 

364.926 

 

364.926 0 

      

      Anlægsaktiver i alt 

 

364.926 1.000.000 1.147.326 217.600 

      OMSÆTNINGSAKTIVER 

     Varebeholdninger 

     

      Igangværende arbejder 

 

749.883 

 

526.345 223.538 

Varebeholdninger i alt 

 

749.883 

 

526.345 223.538 

      Tilgodehavender 

     Tilgodehavender  salg og tjenesteydelser 2.436.610 

 

1.916.161 520.449 

Andre tilgodehavender 

 

82.808 

 

82.808 

 Deposita 

 

43.454 

 

43.454 

 Periodeafgrænsningsposter 

 

471.539 

 

387.445 84.094 
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Tilgodehavender i alt 

 

3.034.411 

 

2.429.868 604.543 

      Likvide beholdninger 

     Likvide beholdninger 

 

2.055.293 

 

1.848.230 207.063 

Likvide beholdninger i alt 

 

2.055.293 

 

1.848.230 207.063 

OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT 

 

5.839.587 

 

4.804.443 1.035.144 

Aktiver i alt 

 

6.204.513 1.000.000 5.951.769 1.252.744 

      PASSIVER 

     Egenkapital 

     Anpartskapital 

 

125.000 125.000 125.000 125.000 

Overkurs ved emission 

  

755.172 705.389 49.783 

Overført resultat 

 

130.172 -130.172 

  Egenkapital i alt 

 

255.172 750.000 830.389 174.783 

      HENSATTE FORPLIGTELSER 

     Hensættelse udskudt skat 

 

8.973 250.000 204.573 54.400 

Hensatte forpligtelser i alt 

 

8.973 250.000 204.573 54.400 

      

      KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER 

   Bankgæld 

 

260.427 

 

260.427 

 Leverandører af varer og tjenesteydelser 397.303 

 

310.850 86.453 

      Selskabsskat 

 

164.578 

 

164.578 0 

Anden gæld 

 

4.055.351 

 

3.315.185 740.166 

Skyldig løn 

 

992.708 

 

795.766 196.942 

Udbytte 

 

70.001 

 

70.001 0 

KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT 5.940.368 

 

4.916.807 1.023.561 

      Gæld i alt 

 

5.940.368 

 

4.916.807 1.023.561 

PASSIVER I ALT 

 

6.204.513 1.000.000 5.951.769 1.252.744 
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Som en betingelse ved spaltning skal der spaltes til handelsværdi, derved kommer der i 

reguleringerne en Goodwill på 1.000.000 kr. og en skatteforpligtigelse på 25 % 250.000 kr. Balance 

kravet om at aktiver og passiver skal matche. 

 

Værnsreglerne her er 3 års ejertidsvilkår (holdingkrav) fra vedtagelsestidspunktet for 10-pct-

aktionærer. Efterfølgende omstruktureringer kan gennemføres, hvis der ikke sker vederlæggelse 

med andet end aktier. Ejertidsvilkår overføres ved efterfølgende omstruktureringer. Der er den 

generelle pligt om at orientere SKAT om afståelse inden for 3 år. 

 

 

5.8 Delkonklusion 
Den skattefri spaltning med og uden tilladelse bliver behandlet FUL. 

Der er to metoder inden for spaltning ophørsspaltningen som er en egentlig spaltning her opløses 

det indskydende selskab og gren spaltning som er en uegentlig spaltning hvor en del af det 

indskydende selskab spaltes fra og det indskydende selskab består. 

Med hensyn til om man skal spalte med eller uden tilladelse, hvis der er en forretningsmæssig 

begrundelse vil det være at foretrække at søge tilladelse, det er kun i de tilfælde hvor det er simple 

og let gennemskuelige ophørsspaltninger man ikke behøver at søge tilladelse til Her er det ofte 

holdingselskaber som er på tale da de sjælden har en forretnings begrundelse. 

Ved grenspaltning er det stærkt tilrådeligt at søge tilladelse da den skattefrispaltning kan 

tilsidesættes og anses skattepligtige grundet: 

• hvis det udskilte ikke kan anses at være selvstændigt/økonomisk uafhængigt af øvrige. 

•  alle aktiver /passiver i gren ikke anses udskilt. 

• Der anses at være ydet kontantvederlag.  

• balancekrav ikke kan opfyldes/ikke kan anses opfyldt. 

Når man har foretaget en skattefrivirksomhedsomdannelse og efterfølgende danner et holding- 

selskab, støder man på problemet med reglen om, at der ikke kan spaltes uden tilladelse, hvis det 

indskydende selskab har mere end én selskabsdeltager og en eller flere af disse, har været 

selskabsdeltagere i mindre end 3 år, uden at have rådet over flertallet af stemmerne og samtidig er 

eller ved spaltningen bliver selskabsdeltagere i det modtagende selskab, hvor de tilsammen råder 

over flertallet af stemmerne.  

Man kan ikke regne ejertiden for det oprindelige virksomhed med, da det er et nyt selskab som 

bliver dannet ved virksomhedsomdannelsen. Man står altså skattemæssigt dårligere.   

 

. 



Side 69 af 80 
 

6 Tilførsel af aktiver 
 

Ved tilførsel af aktiver defineres som jf. FUL 15 C stk. 2, Ved tilførsel af aktiver forstås den 

transaktion, hvorved et selskab uden at være opløst tilfører den samlede eller en eller flere grene af 

sin virksomhed til et andet selskab mod at få tildelt aktier eller anparter i det modtagende selskabs 

kapital. Ved en gren af en virksomhed forstås alle aktiver og passiver i en afdeling af et selskab, 

som ud fra et organisationsmæssigt synspunkt udgør en selvstændig bedrift, dvs. en samlet enhed, 

der kan fungere ved hjælp af egne midler. 

Vederlaget derfor er som sagt aktier eller anparter. Lige som i de foregående kapitler er det muligt 

at udskyde beskatning, hvis man opfylder betingelserne for skattefri tilførsel af aktiver. Dette bliver 

reguleret i FUL §§ 15c og 15d. 

 

Figur 21 Skattefri tilførsel af aktiver 

 

 

 

 

 

 

 

I overstående situation overfører drift B aktiver og passiver (en Gren af virksomheden) til Drift C 

og modtager aktier til værdien i C. Modellen er anvendelig hvor man ønsker at udskille drifts 

aktiver og eventuelt beholde ejendomme
30

 som er knyttet til virksomheden og ikke ønsker 

generationsskifte i en længere årrække. 

FUL § 15c lister betingelserne op for både skattefri aktieombytning med tilladelse og uden 

tilladelse. I FUL § 15d beskriver konsekvenserne ved betingelserne. 

                                                           
30

 TfS 2009, 71 Skatterådet kunne bekræfte, at A A/S kunne overdrage den faste ejendom til et datterselskab efter 
reglerne om skattefri tilførsel af aktiver uden tilladelse jf. fusionsskattelovens § 15 c, stk. 1.  En af begrundelserne var 
Ifølge praksis vedrørende skattefri tilførsel af aktiver, jf. Ligningsvejledningen 2008-4 S.D.3.2.1, vil fast ejendom, som 
udgangspunkt blive betragtet som en gren af virksomhed. Spørgsmålet må dog i sidste ende bero på en konkret 
vurdering. 

 

 

drift B 

Aktionær 

Tilførsel aktiver 

Aktionær 

drift B 

drift C 

http://sog.magnus.dk/tigerdyr/template.htm?view=dogoto&ref=xmi_lov_1975_647_par15cx_lopnr1
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6.1 Skattefri tilførsel af aktiver med tilladelse 
  

I fl. FUL § 15 c, stk. 1, 1 pkt.. Ved tilførsel af aktiver har selskaberne adgang til beskatning efter 

reglerne i § 15 d, når såvel det indskydende selskab som det modtagende selskab er omfattet af 

begrebet selskab i en medlemsstat i artikel 3 i direktiv 90/434/EØF og ikke ved beskatningen her i 

landet anses for en transparent enhed. I bilaget til direktivet er aktieselskaber og anpartsselskaber 

positivt nævnt som selskaber der kan bruge loven. 

Endvidere står der i FUL § 15 c, stk. 1, 2 pkt. Det er en betingelse for anvendelsen, at der er opnået 

tilladelse hertil fra told- og skatteforvaltningen. For at man kan få tilladelse til tilførslen af aktiver 

skattefrit med tilladelse, skal der foreligge en forretningsmæssig begrundelse se 3.3.1 side 32  og 

som i skattefri aktieombytning med tilladelse kan Skattemyndighederne nægte tilladelse, hvis det er 

skatteunddragelse, som er hovedbegrundelsen for ansøgningen. 

I det 3 pkt. står der at skat kan stille betingelser for tilladelsen, samt kræve at der udarbejdes 

dokumenter som skal indsendes i den for fristerne nævnt i FUL § 6, stk. 3, eller FUL § 6, stk. 4. 

Ser vi på definitionen for tilførsel af aktiver i FUL 15 C stk. 2, bliver der nævnt en samlet 

virksomhed eller en gren af en virksomhed. Det er de samme krav, som der er til den skattefri 

virksomhedsomdannelse.  Det er et ultimativt krav, at der foreligger en virksomhed efter de 

skatteretslige begreber og at den kan drives ved egen hjælp, med andre ord skal det være en 

selvstændig enhed. Alle aktiver som naturligt hører med til grenen af den aktivitet skal med. 

Problemet er korrekt at definere, hvilke aktiver som hører med til den pågældende gren. 

I det efterfølgende vil jeg se på, hvilke områder af aktiverne og passiverne som der skal være 

opmærksomhed på. 

 

Driftsmidler kan man for det meste udskille som hørende til det indskydende selskab eller om det 

hører til grenen. Der er dog tilfælde som biler, privatbolig og lignende.  Bliver et driftsmiddel brugt 

som en naturlig del af grenen før, hører det også til grenen efter. Også selv om den vil kunne 

fungere selvstændig uden driftsmidlet. 

Hvis debitorer stammer fra de udskilte aktiver, skal de også med ved overførelsen, selv om det 

indskydende selskab har forpligtigelser31 som det kun kan indløse ved betalingerne fra debitorerne.   

 

Fastejendom vil blive betragtet som et selvstændigt aktivt
32

 og vil kunne fungere som en gren. 

                                                           
31

  Se TfS 1996.821.LR 
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Goodwill som tilhører en aktivitet skal følge med den udspaltede aktivitet. Goodwill kan ikke 

udgøre en gren af en virksomhed.  

Aktier og anparter kan i sig selv ikke udgøre en gren af en virksomhed, men datterselskabs aktier 

kan dog indgå i en tilførsel af Anlægsaktier eller -anparter (typisk datterselskabsaktier) anses dog 

for at udgøre en del af (en gren af) en virksomhed, når overdragelsen sker i forbindelse med 

overdragelsen af virksomheden eller virksomhedsgrenen, og overdragelsen af aktierne eller 

anparterne skønnes at være organisatorisk begrundet
33

. 

I TfS 2000, 238 LR fandt Ligningsrådet, at aktierne i 3 direkte ejede datterselskaber skulle tilføres 

det modtagende selskab, da de varetog opgaver, der knyttede sig til den udskilte aktivitet. Andre 

datterselskaber, der var holdingselskaber for en række selskaber, kunne og skulle ikke indgå i 

tilførslen, da holdingselskaberne ikke hørte til den overførte gren. Aktierne i nogle 

datterdatterselskaber, der alene varetog opgaver for den udskilte gren, kunne og skulle heller ikke 

indgå i tilførslen, da de ikke var direkte ejet af det indskydende selskab. 

Ud fra ligningsrådets afgørelse skal det være direkte datterselskabs aktier som kan indgå i grenen.  

Der skal være en klar organisatorisk tilknytning til aktiviteten. 

Ideelle andele bliver som hoved regel ikke anset som en selvstændig gren af en virksomhed. Man 

anser dog i tilfælde, hvor et selskab overdrager sin virksomhed til et andet selskab, og denne 

virksomhed bl.a. omfatter deltagelse i et interessentskab, interessentskabsandelen for at udgøre en 

del af virksomheden, når overdragelsen af interessentskabsandelen sker i forbindelse med 

overdragelsen af virksomheden, og overdragelsen af interessentskabsandelen anses for 

organisatorisk begrundet34. 

 

Likvider fra det indskydende selskab kan frit indgå i aktiviteten, da det kræves at aktiviteten skal 

kunne fungere selvstændigt ved egne midler. 

Lån skal som hoved regel følge de aktiver som det naturligt tilhører. Dette kan være svært at se, 

hvilke aktiver som lånet tilhører. Den udgående aktivitet kan have tilført det indskydende selskab 

                                                                                                                                                                                                 

32 Ligningsvejledningen 2011 S.D.3.2.1 Fast ejendom 

For så vidt angår fast ejendom er der som udgangspunkt fri adgang til at placere ejendomme enten i det indskydende 
selskab eller i det modtagende selskab afhængig af det indskydende selskabs ønsker. Dette gælder ikke alene for 
egentlige udlejningsejendomme, der almindeligvis i sig selv udgør en gren af en virksomhed, men også for 
ejendomme, der har været anvendt af virksomheden selv til brug for den aktivitet, som ejendommen nu ønskes 
adskilt fra. Spørgsmålet må dog bero på en konkret vurdering, herunder om den faste ejendom i visse tilfælde ikke kan 
adskilles fra virksomhedsgrenen i forbindelse med tilførsel af aktiver. I TfS 1997, 661 LR er gengivet en afgørelse, hvor 
det indskydende selskabs ejendomme skulle forblive i det indskydende selskab. Dette gjaldt såvel de ejendomme, der 
var udlejet til tredjemand, som den ejendom, der benyttedes af selskabet selv. Tilladelse blev givet. 

I SKM2008.924.SR fandt Skatterådet, at da der var tale om en fast ejendom, og da der ikke derudover var nogen grund 
til ikke at anse denne som en gren af virksomhed 

 
33

 Ligningsvejledningen 2011 S.D.3.2.2 Aktiebesiddelse 
34

 Ligningsvejledningen 2011 S.D.3.2.3 Ideelle andele 

http://sog.magnus.dk/tigerdyr/template.htm?view=dogoto&ref=xmi_tfs_2000_238x_lopnr2036
http://sog.magnus.dk/tigerdyr/template.htm?view=dogoto&ref=xmi_tfs_1997_661x_lopnr2033
http://sog.magnus.dk/tigerdyr/template.htm?view=dogoto&ref=xmi_skm_2008_924x_lopnr2034
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med et likviditets overskud, som der er brugt som et internt lån, hvorefter den udgående aktivitet har 

brug for likviditeten på et senere tidspunkt, for videreudvikling af dens aktiviteter. Der er givet 

tilladelse i et tilfælde, hvor det indskydende selskab
35

, beholdte låneforpligtigelsen og det tilførte 

selskab fik likviderne. 

Medarbejder og forpligtigelserne overfor disse følger den aktivitet som de er tilknyttet til. 

Eventualforpligtigelser følger også aktiviteten som de stammer fra. Det kan være garantier på varer 

og udført arbejde. 

6.1.1 Vederlæggelse for aktiviteten. 

 

Af hensyn til den skattemæssige succession på deltagersiden, jf. FUL § 15 d, stk. 4, skal der ske 

vederlæggelse med aktier eller anparter. Et indskydende selskab, som inden tilførslen tillige er 

selskabsdeltager i det modtagende selskab, kan således ikke vederlægges ved, at dets hidtidige 

aktier eller anparter i det modtagende selskab stiger i værdi. 

Det indskydende selskab kan vederlægges med nyudstedte aktier eller anparter i det modtagende 

selskab. Det indskydende selskab kan også vederlægges med egne aktier eller anparter i det 

modtagende selskab. Et selskabs afståelse af egne aktier eller anparter til dets hidtidige 

selskabsdeltagere i forhold til deres aktie-/anpartsbesiddelse sidestilles med nytegning. Afståelse af 

egne aktier eller anparter til andre end de hidtidige selskabsdeltagere eller til disse i et andet forhold 

end deres hidtidige aktie-/anpartsbesiddelse anses som afståelse. Der beskattes efter 

aktieavancebeskatningslovens regler. 

Det er krav at der ikke må udloddes udbytte som er størrer end indtjeningen efter udskillelsen af 

aktiviteten
36

. Dette kan medføre, at tilladelsen for den skattefri tilladelse af aktivitet bliver 

                                                           
35 TfS 2000, 329 Et selskab A ønskedes spaltet uden ophør af det indskydende selskab. Umiddelbart forud for 

spaltningsdatoen optog selskabet et lån. Ved spaltningen skulle provenuet fra lånet forblive i det indskydende selskab, 

hvorimod tilbagebetalingsforpligtelsen skulle placeres i det modtagende selskab. Ifølge sædvanlig praksis tillades det 

ikke, at låneprovenu og tilbagebetalingsforpligtelse adskilles ved en spaltning - i hvert fald ikke, hvor lånet er optaget i 

tilknytning til spaltningen. Adskillelse af provenu og tilbagebetalingsforpligtelse anses sædvanligvis for værende i strid 

med grenkravet. I den forelagte sag tillod Ligningsrådet imidlertid en sådan adskillelse af låneprovenu og 

tilbagebetalingsforpligtelse. Dette skete på grund af sagens ganske ekstraordinære omstændigheder, som i det 

konkrete tilfælde medførte, at en adskillelse var i overensstemmelse med grenkravet. Afgørelsen er ikke udtryk for 

ændring af den bestående praksis; der er derimod tale om en nuancering af den bestående praksis. 

 

 

 

36
 TfS 2009, 350 Det var i forbindelse med en skattefri tilførsel af aktiver på i alt ca. 63 mio. kr. aftalt, at det 

indskydende selskab først vil får mulighed for at modtage udbytte, når der var udloddet udbytte svarende til ca. 18 
mio. kr. Skattemyndighederne havde tilbagekaldt en tidligere givet tilladelse til skattefri tilførsel af aktiver med den 
begrundelse, at der var sket udlodning i strid med forbudet mod kontant vederlæggelse af det indskydende selskab, jf. 
fusionsskattelovens § 15 c, stk. 2. Landsretten fandt det efter bevisførelsen ikke godtgjort, at der var indgået en 
bindende aftale om forlods udlodning. Retten lagde imidlertid til grund, at den efterfølgende udlodning ikke havde 

http://sog.magnus.dk/tigerdyr/template.htm?view=dogoto&ref=xmi_lov_1975_647_par15cx_lopnr2
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tilbagekaldt og tilførselen bliver skattepligtig. Der kan heller ikke afsættes en passiv post med 

skyldigt udbytte. 

6.1.2 Anmeldelse af tilførsel af aktiver til skattemyndighederne. 

 

Jf. ligningsvejledningen S.D.3.6.3Anmeldelsesvilkår I de tilfælde, hvor tilførslen gennemføres efter 

tilladelse fra SKAT, forudsættes det, at SKAT i fremtiden vil stille anmeldelsesvilkår, der svarer til 

den gældende praksis i forbindelse med aktieombytninger. 

SKAT stiller krav om hvilke anmeldelsesvilkår de ønsker når de har givet tilladelsen.  

6.1.3 Skattemæssige konsekvenser for det indskydende selskab 

 

Der sker ikke afståelsesbeskatning af overførte aktiver og passiver fra et indskydende selskab der 

ikke ophører ved omstruktureringen. Jf. FUL 15d, stk. 1. 

FUL § 15 d, stk. 4 ændres, således at aktierne anses for anskaffet til handelsværdien af de tilførte 

aktiver og passiver. Forudsætningen for at fastsætte anskaffelsessummen for aktierne på baggrund 

af den skattemæssige værdi af de tilførte aktiver, bortfalder med i forlængelse af, at udbytte og 

aktieavancer vedrørende datterselskabsaktier og koncernselskabsaktier ikke beskattes. 

 

6.1.4 Skattemæssige konsekvenser for det modtagende selskab. 

 

Jf. FUL § 8, stk. 1 – 5 succederer det modtagende selskab i de indskudte aktiver og passivers. 

Skattemæssige forhold, som f.eks. skattemæssige af- og nedskrivninger og aktivers 

erhvervelseshensigt (nærig/spekulation) 

Anskaffelsestidspunkt og anskaffelsessum for aktiver og passiver, herunder aktier og andre 

værdipapirer. 

Evt. negativ saldo, samt pligt til udligning heraf eller medregne den ved indkomstopgørelsen 

overføres også. 

                                                                                                                                                                                                 
haft en forretningsmæssig baggrund. Retten udtalte hertil, at en sådan omgåelse var i strid med 
fusionsskattedirektivets art. 11, hvis principper finder anvendelse ved tilladelser efter fusionsskattelovens § 15 c, stk. 
1, og tilsvarende finder anvendelse ved tilbagekaldelse af sådanne tilladelser. Det forhold, at skattemyndighederne 
ikke havde henvist til fusionsskattedirektivets art. 11 ved tilbagekaldelsen fandtes ikke at afskære landsretten fra at 
tage stilling til Skatteministeriets anbringende herom. Sagsøgeren havde heller ikke godtgjort, at der forelå 
sagsbehandlingsfejl, som medførte ugyldighed. En subsidiær påstand om erstatning blev ikke taget til følge, fordi 
sagsøgeren ikke havde godtgjort, at der forelå et tab. (Tidligere LSR i TfS 2005, 237). 

 

http://sog.magnus.dk/tigerdyr/template.htm?view=dogoto&ref=xmi_lov_1975_647_par15cx_lopnr3
http://sog.magnus.dk/tigerdyr/template.htm?view=dogoto&ref=xmi_lov_1975_647_par15cx_lopnr3
http://sog.magnus.dk/tigerdyr/template.htm?view=dogoto&ref=xmi_tfs_2005_237x_lopnr4


Side 74 af 80 
 

Medregnet urealiseret tab/fortjeneste på værdipapirer anses ligeledes for medregnet hos det 

modtagende selskab. 

6.2 Skattefri tilførsel af aktiver uden tilladelse. 
 

Det er også muligt at gennemføre en skattefri tilførsel af aktiver uden tilladelse jf. FUL § 15c, stk. 

1, 4 pkt. I de efterfølgende 4 punktummer bliver der givet værnsregler, hvor selskabet ikke må afstå 

de modtagende aktier i 3 år. Undtagen hvis det er i forbindelse med skattefri omdannelse og der 

ikke sker vederlæggelse med andet end aktier. Restløbetiden for de 3 år videreføres på de 

nyerhvervede aktier. 

 

6.3 Tilføselsdatoen. 
 

Figur 22 Tilførsel af aktiver til nystiftet selskab. 

I Figur 22 Tilførsel af aktiver til nystiftet selskab. Alle selskaber har kalenderårsregnskab. Tilførsel 

af aktiver vedtages den 1/9. Det nystiftede selskab får regnskabsafslutning den 31/12 
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1/1 – 31/12 

 

1/1     1/9                    31/12 
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 Selskaberne bliver Koncernforbundet Pr. 1/1 jf. SEL § 31, stk. 3, 7. pkt. 

 

6.4 Delkonklusion 
 

Omstrukturering ved tilføjelse af aktiver kan anvendes til at uskille en aktivitet af virksomheden.  

Ligesom i nogle af de andre omstruktureringsmodeller kan man tilføje aktiver med og uden 

tilladelse.  

Ved en skattefri tilførsel af aktiver med tilladelse, skal der være en forretningsmæssig begrundelse. 

Der skal være tale om en samlet gren af en virksomhed, som organisatorisk fungere som en naturlig 

gren. Så alle aktiver og passiver som hører under dette skal med, om de er nødvendige eller ej. 

Grenen skal kunne fungere på markedsvilkår, som en selvstændig virksomhed.  Vederlaget for det 

indskydende selskab skal erlægges i aktier. Det er ikke tilladt med kontantvederlag. 

Der er sat værnsregler op for skattefri tilførsel af aktiver uden tilladelse. De består i, at der ikke må 

sælges aktier i 3 år efter vedtagelse tidspunktet. Der er tilladelse til at deltage i videre 

omstruktureringer, som kan foretages så længe, der kun sker vederlæggelse med aktier. 

Tilførsel bør altid laves med tilladelse, da den skattefrie tilførsel kan tilsidesættes og anses for 

skattepligtig. Grundet det udskilte ikke kan anses, at være selvstændigt/økonomisk uafhængigt af 

øvrige. At SKAT ikke anser at alle aktiver /passiver i grenen anses udskilt, der anses at være ydet 

kontantvederlag. Som sidste argument kan balancekrav ikke opfyldes/ikke kan anses opfyldt. 

Der bør altid søges om forhåndsgodkendelse, når der foretages skattefri tilførsel af aktiver uden 

tilladelse. 
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7 Konklusion. 
 

Min første hypotese var, at man ved hjælp af planlægning kan øge selskabernes/virksomhedernes 

konkurrenceevne gennem planlægning af virksomhedsstrukturen ved skattefri omstrukturering. 

Jeg vil bekræfte min første hypotese, som værende korrekt grundet, at omdannelsessystemet altid 

vægter den forretningsmæssige begrundelse højere end den eventuelle skatteunddragelse. Ud fra de 

afgørelser som der er kommet fra skatteministeriet, da man gennem omdannelsessystemet har 

mulighed for at lave skattefri virksomhedsomdannelse fra personligt ejet virksomhed til et 

aktie/anpartsselskab. Man kan lave skattefri aktieombytning, skattefri fusion, skattefri spaltning og 

skattefri tilførsel af aktiver. Ud fra alle metoderne kan man undgå at skulle beskattes så længe man 

modtager vederlaget i aktier/anparter. Modtager man noget af vederlaget i kontanter bliver man 

beskattet af dette jf. SEL. Ud fra dette har man mulighed for, at tilpasse virksomheden dens 

livscyklus og det pågældende markedskrav ved omstruktureringen. Man bliver ikke tynget af de 

likviditetsomkostninger som er forbundet ved at skulle indløse den aktuelle skat når man omdanner. 

Den anden hypotese var, at man har fokus på love og kan man undgå at komme ud i situationer som 

giver en utilsigtet beskatning af virksomheden, ved at opfylde de betingelser som stilles. Denne 

hypotese kan også bekræftes, det er kun i virksomhedsomdannelsesloven, hvor der er betingelser 

man skal være opmærksom på, da det ikke kan lade sig gøre at omdanne et I/S skattefrit hvis der er 

et deltagende aktie/anpartsselskab som deltager. Der er også betingelsen ved negativ 

anskaffelsessum. På aktierne skal alle de personlig virksomheder omdannes, det er især et problem 

for deltager i I/S`s, hvor man ikke er interesseret i at blande de andres forretningsområder ind, som 

ikke har relevans for det kommende selskab. Bruger man tilladelses systemet og har de 

forretningsmæssige begrundelser i orden, er der ikke de store begrænsninger. Man skal bemærke at 

systemet er sat op for i vides mulig omfang at forhindre skatteunddragelse.  

Den sidste hypotese var, at det er min opfattelse, at de betingelser som stilles ved brug af 

modellerne, opvejes af fordelene som de giver både på kort og langt sigt. Jeg mener ikke, at 

betingelserne for omstrukturering af selskaber giver de store ulemper generelt. Man skal dog være 

opmærksom på, at bliver en skattefri omdannelse ugyldig, bliver man beskattet af 

omstruktureringen.   
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I tilfældene gren spaltning og tilførsel af aktiver skal man være ekstra på vagt, da det er vanskeligt 

at være sikker på at SKAT har den samme opfattelse af grenen. Her bør man altid søge om 

tilladelse. 

Det kræves generelt af virksomhederne har en forretningsplan som har en tidshorisont på mindst en 

3 årlige periode, for at kunne drage fuld udnyttelse af systemet og være på forkant med de 

kommende behov. Så jeg må derfor bekræfte min hypotese. 
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8 Summary. 
 

Many businesses can use the Danish tax system about tax free models either with or without prior 

authorisation to improve their competitive.  

The task describes the various models in the lifecycle, from start-ups to final disposal.  
 
The models which are under review are business arrangements, tax-exempt share, tax-free 
merger, demerger tax free and tax-free transfers of assets.  
 
My first hypothesis was that by planning to increase the companies / business competitiveness 
through the planning of the structure of tax restructuring.  
 
The second hypothesis was focusing on laws and you can avoid getting into situations which gives 
an unintended taxation of the company by satisfying the conditions which will be placed. 
  
The last hypothesis was that it is my opinion that the conditions which made the use of models are 
outweighed by the benefits they provide both short and long term.  
 
The overall conclusion is that the models are usable to obtain a cash savings if you use the tax-
free models for the business rationale. There are rules about avoiding taking advantage of the 
rules being used for tax evasion.  
 
I have also come forward to be given specifically to apply for permission when using the tax-
decomposition model and when using the transfer of assets as they can be difficult to meet the 
requirements correctly.  
 
It is an advantage that the company has a long term business plan and you can use this plan for  
tax incentives.  
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